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Dideji Kare. 
Rusai nustojo Galicijos.—Kerenskis valdo geležine ranka-— 

Rusės kovoja.—Kalbos apie taiką.—Riaušės 
Lenkijoj.—Rumunai turi pergalių. 

Sudcmoralizuota rusu armija 
per visą savaitę galvatrūkčiais 
braukėsi atgal iš (Galicijos. Xe- 
kuriose vietose, kaip pavyzdžiui, 
ipie Husiatyn, rusai jau peržen- 
gė savo rubežių, o jų pėdomis 
perėjo ir vokiečiai,i r mūšiai vėl 

prasidėjo jau Rusijos pusėj. Ru- 
sai dar laiko siaurą Galicijos 
juostą į šiaurius nuo Husiatyn 
ir j pietus. Kol-kas rusu ra»n- 

<ose dar yra ir miestas Czerno- 
witz, Bukouinos sostinė, bet ži- 

lios praneša, kad vokiečiai pra- 
deda ištolo jj apsupti ir rusai 

pradėjo miestą tuštinti. Hile lai- 
mi galima tikėtis žinios, kad ir 
Czernowitz'ą rusai apleis. Tuo- 

met beveik visa Galicija ir Bu- 
icovvina vėl atsirastų austro-vo- 

iciečių rankose. 

Kaip toli rusai trauksis atgal, 
ii uotu laiku sunku pasakyti. Yra 

žinių, kad paskutinėmis dieno- 

mis, rusų armijų užpakalinės da- 
ljs pradeda vis didesnį pasiprie- 
šinimą daryti. Tas nurodo į tai, 
kad rusai vargiai daug toliaus 

bėgs. Jie bene sustos maž-daug 
ant tos pačios linijos, kur rusai 
bu< o sustoję 1915 ictais ir to- 

laus be mušiu nesitrauks. 

Grąžina Bet tas, suprantama, 
diiicipl/. , priklausys nuo to, ar 

atgal, rusų vadams pasiseks 
sugrąžinti atgal disciplimą savo 

armijose. Kaip baisiai discipli- 
na buvo suirusi liudija kad ir 

sekančios žinios: 

Ištisi tusu pulkai ir divizijos 
pradėjo savanoriai iš tranšėjų 
be<^ti. Pusiau-apkvaišę pėstinin- 
kai, norėdami kuogreičiausia nuo 

fronto pabėgti (nors vokiečiai ju 
nešaudė), užklupo ant artileris- 

stovinčių užpakalyje ir iš- 
mušė juos, kad, pasiėmus jų ark- 

lus, greičiau pabėgti. 
Tas atsitiko gen. Kornilovo 

•rmijoj. įsiutę artileristai tuo- 

met atkreipė savo kanuoles j bė- 

gančiuosius ir, anot pranešimu, 
visa viena divizija buvo kanuo- 

jų šūviais suakėta. Gen. Korni- 
ovas savo locna galybe sugrąži- 
ao atgal mirties bausmę ir pn- 

lėjo j."} vartoti, nelaukiant kol 

!o*kį jo žingsnį užtvirtins laiki- 

aoji valdžia, kuri po revoliuci- 
'ai buvo mirties bausme panai 
:inusi. Visi kiti rusų vadai vienu 

>alsu pareikalavo, kad armijose 
uitų sugrąžinta mirties bausmė 

r kariškas teismas, nes tik to- 

;ios priemonės, anot jų, galėjo 
rulaikyti rusų armijas nuo '"'alu- 
ino sugriuvimo. 

Valdžia su jų reikalavimais 
utiko ir mirties bausmė tapo 
.tgal jvesta. Sulyg žinių, gen. 
Cornilovas apskelbė, kad 'kiek- 

vienas, kuris mėgins bėgti, arba 

vficierų neklausys, bus ant vic- 
os sušaudytas, kaipo išdavikas, 
sakoma, kad exekucijas pradėti 
laryti šinmis ir kariška discip- 
ina pradeda atgal grįžti. 

Dideli mūšiai .pasitaikė ant 

fronto tarp Smurgainių ir Krevo, 
Vilniaus gub. Čia pasižymėjo 
rusių moterių ''mirties pulkas." 
Moterjs kariavo su didžiausiu 

drąsumu ir dikčiai paėmė vo- 

kiečių nelaisvėn. Įdomu, kad 
čia pirmu sykiu jos susitiko su 

vokiečių moterimis, kurių, sako- 

ma, daug yra vokiečių pulkuo- 
se. 

Extra Kerenskis, likęs Ru- 

Kongrcsas siios diktatorium, dar 

Rusijoj dar nepasiskvrė sau 

nuolatinio ministerių kabineto. 

Šudarymui nuolatinio ministerių 
kabineto, jis šaukia extra-kongrc- 
są į Maskvą. Čia atsibūva visos 

Rusijo.s Kareivių ir Darbininkų 
bei Kaimiečių tarybų kongresai. 

Apart to, Kcrenskis šaukia dar 
visus durnos atstovus, žymesnius 
veikėjus, universitetų atstovus ir 
1.1. Iš jų visų susidarys extra- 

kongresas, kuriame bus nusprę- 
sta, kokius ministerius toliaus 
paskirti ir kokias priemones pa- 
vartoti šalies nuraminimui ir 
tvarkos užvedimui, kaip namie, 
taip ir armijose ant fronto. 

Tuom tarpu gi Kerenskis pra- 
dėjo valdyti geležine rantka: Ru- 

sijos rubtžiai tapo uždaryti iki 

rugpjūčio 14 d.; ant laikraščių 
tapo uždėta kariškoji cenzūra, 
sukilėlius pradėta nuginkluoti ir 

areštuoji, šnipus gi gaudyti ir 
šaudyti. "Jci£u kalbos ir pra- 
šymai nieko nepagelbės—pasak* 
Kerenskis—tai kardu ir krauju 
nuraminsime šalj." Armijose jau 
išleista paliepimas visiems pa- 
bėgusiems grįžti atgal iki rug- 
pjučio 14 d.; kas nepaklausys, 
tuos išgaudys ir teis ikarišku teij- 
mu, kaipo šalies išdavikus. 

Nežiu.int šitos didelės betvar- 
kės ir didelių nelaimių, kurios 
patiko rusų armijas Galicijoj, 
yra daugelis tokių, kurie tiki 
kad Rusija dar "sugrįž atgal"; 
kad už keleto savaičių, ar mėne- 

sių Rusija vėl susitvarkys ir 
jgys tiek jiegos, kad galės vėl 
vokiečius pašokdinti. Rusų va- 

dai tikisi, kad kuomet kareiviai 
supras, kaip niekingai juos par- 
davė agitatoriai ir "bolševikai," 
tai jie vėl stos ugnin dar su di- 
desne drąsa. 

Gal niekas neparodė tiek ui- 

sitikėjimo Rusijai, kiek Ameri- 
ka: nežiūrint viešpataujančios 

^anarchijos kaip armijoj, taip ir 
visoj šalyj, Ameriko-s valdžia 
kaip sykis tuom laiku paskolino 
Rusijai dar 75 milijonus doliarių. 
Vokietija Kuomet tiktai vo- 

vėl kalba kiečiams pasiseka lai- 
apie taiką, mėti mu;is, jie vėl pa- 
leidžia kaloas apie taiką. Bet jie 
niekados nepasako, kokiomis iš- 
lygomis jie norėtų taikintis. Jie 
duoda suprasti, kad jei taiki n- 

tųsi kaipo pergalėtojai, o savo 

išlygas jie paduosią. kuomet prie 
tJkos stalo susėsią. 

Ir dabar, po rusų nelaimės Ga- 

licijoj, iš Vokietijos įvairiais 
keliais vėl pradėjo plaukti visoki 

gandai apie taiką. Vienok tas 

jau yra nusenęs triflesas ir talki- 
ninkai vargiai juomi pasigaus. 
Talkininkai gerai supranta, 'kad 
tie visi gandai apie taiką yra 
\okiečių tyčia leidžiami, kad pa- 
sėti tarp talkininkų nesusiprati- 
mus. Vpatingai gi vokiečiai ti- 
kisi, kad nuolatinės kalbos apie 
taiką padarys įtekmę į Rusiją 'r 
j Ameriką; kad šito> dvi šalis 

pasigaus ant vokiečių čiulbėjimo 
ji! sulaikys \is;. talkininkų ma- 

įsiną, o tuom tarpu vokiečiams 
1 duos progos atsigriebti. 

Bet vokiečių tuoan tarpu apsi 
•riktą. Xei Rusijoj, nei Ameri- 

koj j tuos gandus neatkreipiama 
rimtos atydos, o Anglijoj atvi- 
rai pasakyta, kad apie taiką ne- 

gali buti kalbos, kol kaizerizmas 

į Vokietijoj gyvuos. Anglijos par- 
lliamentas oficialiu balsavimu už- 

■gyr" valdžios pažvalgą. 
Iš pačios Vokietijos ateina la- 

bai mažai žinių, ir tai tik aplin- 
kiniais keliais. Todėl, kas da- 

iros pačioj Vokietijoj, yra labai 

j sunku sužinoti. Pranešama, kad 

įdi-ugelyj vietų pasitaiko riaušės, 
Žmonės, sakoma, kjla todėl, ka i 

, maisto stoka. Apie taiką vis 

į dažniau žmonių kalbama, ypač 
Į pietinėj dalvj Vokietijos, kuri 

1 
stovi arčiaus Austrijos. Aus- 

trija. kaip žinoma, nuo tulo lai- 
ke atvirai pasisakė norinti kuo- 

greičiausios taikos. Nedyvai to- 
dėl, kad .pereitą savaitę naujasai 
Vokietijos kancleris, Dr. Michae- 
lis, skubiai išvažiavo Viennon,— 
kad nuraminti savo kaimyną. 

Iš Lenkijos, po vokiečiu, atei- 
na žinių, kad daugelis žmonių 
suareštuota Varšavoj ir kituose 
miestuose. Suareštuota ir len- 
'kiškų le-gijonų vadas, gen. Pil- 
sudzki. Varšavoje žmonės po to 
padarė dideles demonstracijas, 
kurios užsibaigė riaušėmis. Yo 
kiečiai -mat nužiūri, kad Pilsudz- 
kis ir kiti lenkų vadai nukrypo 
Rusijos pusėn. Lenkų legijonas nu- 

ginkluota. 
Ant \ akarų fronto pereitą sa- 

vaitę mušiu netruko: atakai ei- 
liuojasi su kontr-atakais, bet n;i 
viena pusė didelio perviršiaus ne- 

turi. Bet pereitą utarninką Belgi- 
joj talkininkai perlaužė frontą. 
(Skaityk "Vėliausias Žinias"). 

Rumunijos frontas, kuris nuj 

į'go laiko buvo ramus, vėl su- 

bruzdėjo. Rumunų persiorgani- 
zavusi armija, su pagelba rusu 

kariumenės, pradėjo daryti di- 
delius ir smarkius užpuolimus. 
Iki šiolei jiems sekasi: jie iš- 
mušė austro-vokiečius iš visos 
eilės stipriai ginkluotų pozicijų, 
paėmė apie 20 kaimų ir mieste- 
lių) ir užgriebė per 4.500 be- 
laisvių, neskaitant kariškos me- 

džiagos. Didžiausią pirmyneigą 
rumunai padarė klonyje upės Put- 
na. 

| Vėliausios Žinios. 
DIDELĖ PERGALĖ 
BELGIJOJ. 

Londonas, rugpjučio I d.- Va- 
kar anglai su francuzais pradėjo 
milžiniškų ataką Belgijoj ant 30 
verstų fronto, tarp miestų Lille Į 
ir Dixmude. Paėmė 12 mieste-! 
lių, pirmą dieną užgriebė pe.'Į 3.500 belaisvių ir visu frontu pa- < 

sietume ant 3 verstų pirmyn. 
Vokiečiai gi pradėjo užpuolimą 

prie Verduno, bet francuzai pra-1 
įneša, kad jie vokiečius sulaikė. į 

GALI ŠAUKTI DAUGIAUS. 
Washingtonf D. C. Rugpjūčio Į 

i d.—Valdžia leido vietinėms j 
"Exemption Board" taryboms iš- 
šaukti egzaminai! daugiaus re- 

gistruotų vyrų, negu iki šiolei bu- 
vo manyta. Pasirodo, kad labai 
didelis Skaitlius vyrų nori pasi-1 
liuosuoti, todėl pirmų 2,000 nu- 

merių gal neužteks i>r reikės 
šaukti ir iš trečio tūkstančio nu- 

merių. Nepuriuose distriktuose 
daugiau negu pusė užsiregistra- 
vusių vyrų reikalauja paliuosavi- 
mo. 

Iš Kares Lauko. 
RUSĖS PAIMA NELAISVĖN 
VOKIETES. 

Petrogradas, liepos 29 d.—Pir-Į 
mu syk sužinota, kad ant rusų1 
fronto kovoja prieš rusus ir vo- 

kiečių moteris. Apie tai persi- 
tikrino rusų moterių ''mirties 
pulkas," tkovojusis su vokiečiais 
ties Smurgainiais, Vilniaus gubj 
Čia rusės paėmė nelaisvėn ke- 
letą vokietaičių ir nuo jų suži- 
nojo, kad ir vokiečių moterjs 
dalyvauja mušiuose su rusais. 

Dešimts sužeistų rusų moterių ^ 
sugrįžo vakar nuo fronto j Pet- 
rogradą. Moterių pulko koman- 
dieras Yicra Bočkarev ir Mari- 

ja Skrydlov, duktė admirolo 
Skrvdlovo, — abidvi sunkiai su- 

žeistos.—pasiliko Vitebsko Hgon- 
įbutyj. 

Korespondentams sugrįžusios 
'karininkės papasakojo, kad iš j 
dviejų šimtų moterių, dalyvavu- 
sių mūšyje ties Smurgainiais, tik 

50 pasiliko; dvidešimts moterių 
tapo užmuštų, 8 pateko i nelais- 
vę. o visos likusios tapo sužeis- 
tos. 

"Keletą sykių—pasakojo viena 

sužeista mergina,—męs atakavo- 
me vokiečius. Ypatingai pami- 
nėtinas yra mūsų atakas prie 
Novospasko miško, netoli Smur- 
gaimių, kur vokiečiai, išgirdę 
merginų balsą, visai susimaišė. 
Pasekmė buvo tokia, kad dauge- 
lis jų tapo užmuštų, sužeistų, ar- 
ba nelaisvėn paimtų. Tarp pa-į 
imtų belaisvėn buvo keletas vo- j 
kietaičių, nuo kurių męs sužino- 
jome, kad ir vokiečių moterįs 
kariauja. 

"Męs nejautėme nei mažiau- 
sios baimės, eidamos mušin. Vi- 
sos musų mintįs buvo, kad pa- 
sitarnauti tėvynei. Męs pra- 
dėjome žengti pirmyn .priešais 
vokiečius drąsiai, su dainomis 
ir juokais; vienatinis nesmagu- 
mas buvo, kuomet męs užėjome 
ant pirmų lavonų. Vieną sykj, 
kuomet męs ugnim atsakinėjome' 
Į vokiečių smarkią ugnį iš šau-| 
tuvų ir kullkasvaidžių, išstk męs 
nusistebėjome, pamatę, kad vi -i 

mūsų draugai, vyrai-kareiviai, 
buvusieji kaimynėse tranšėjose, 
kai bailiai pabėgo, palikdami 
mus,—būrelį moterių—atmušinė- 
ti vokiečių atakus." 

UŽDARĖ RUSIJOS 
RUBEŽ1US. 

Petrogradas, liepos 29 d.—Lai- 
kinoji valdžia paliepė uždaryti 
visus Rusijos rubežius taip, kad 
niekas be valdžios leidimo ne- 

galėtų Rusijon ineiti, arba iš 
jos išvažiuoti. Rubežiai bus 
uždaryti net iki rugpjūčio 15 d. 

Įleis ir išleis tiktai tas y patas, 
kurios turi dipliomatiškus ofi-1 
cialius pašportus. 

Sitį žingsnį Rusijos valdžia1 
padarė, kad neduoti progos V o- j kieti jos šnipams ištisi ti jokių ži- 

nių iš Rusijos. Uždėta taipgi' 
cenzūra ant laikraščių! laikraš-1 
čiai, įkurie paduos bile kokias 
žinias apie kariumenės, arba lai- 
vų judėjimą, bus sunkiai bau-1 
džiami. 

AFICIERAI PATĮS 
NUSIŠOVĖ. 
Petrogradas, liepos 29 d.—Tra- 
giškas likimas patiko tris cechų 
liuosnorių pulkus, kurie dalyva- 
vo sykiu su rusais pastaruose 
mušiuose prie Tarnopolio, Gali- 
cijoj. 

Kuomet bėgantieji rusai juos 
jpleido, cechai nutarė laikytis iki 

paskutiniųjų. Ir savo žodžio da- 
laikė—visi dingo ik: paskutinio 
vyro, mes žinojo, kad vokiečiai, 
sugriebę juos, neparodys jiems 
pasigailėjimo. Aficierai patįs re- 

volveriais sau smegenis išteški- 

no, o kareiviai šoko j tas vie- 
tas, kur vokiečių kulkos ir šrap- 
neliai buvo tirščiausi, jieškodami 
sau mirties. 

Trįs cechai buvo pagauti per 

priešakinę vokiečių sargybą ir 
vokiečiai čia-pat ant vietos juos 
pakorė. Likusieji cechai pagavo 
tris vokiečius, liepė jiems nukir- 
sti virves pakartų cechų ir po 
to pakorė suimtus vokiečius ant 

tų pačių virvių. 
Pastaruosiuose mušiuose ties 

Krevo ir Smurgainiais, Vilniaus 

gub., anot rusų oficialio prane- 
šimo, žuvo nepaprastai daug ru- 

siškų aficierų. Dabar pasirodo, 
kad rusai aficierai, idant duoti 

gerą pavyzdį kareiviams, patįs 
liuosmoriai sudarė paiką iš vienų 
tik aficierų ir užafcakavo vokie- 
čms. Jie turėjo gerą pasisekimą 
ir perlaužė vokiečių frontą, bet 
sudemoralizuoti kareiviai į laiką 
jų neparėmė ir labai daug afi- 

cierų žuvo didvyriška mirtim. 

IŠVAIKĖ DARBININKŲ IR 
KAREIVIŲ TARYBĄ. 

Londonas, liepos 29 d. Ang- 
lijoj suistvėrė draugija, pasivadi- 
nusi save Darbininkų ir Karei- 

vių Taryba, taip-pat kaip rusų 
Kareivių i.r Darbininkų Taryba. 
Šita taryba sušaukė taikos mi- 

tingą Kingslande, vienoje baž- 

nyčioje. 

Žmonės sužinoję apie tai, ka;l 
bus laikomas "taikos" mitingas, 
susirinko dideliam skaitliuje, įsi- 
veržė bažnyčion ir išvaikė susi- 
rinkusius pacifistus ir socialis- 
tus. Stalai ir kėdės tapo sulau- 
žyto?, lagnai išdaužyti, ir dau- 
gelis yra sužeistų. Atvykusioji 
policija vos sustabdė riaušes. 
Suimtuosius pacifistus minia pri- 
vertė stovėti laike giedojimo 
Anglijos hymno, o paslkui užgir- 
ta rezoliucija, remianti Anglijos 
valdžią. 

Kitas tokis ''Darbininkų ir 
Kareivių" mitingas tapo suar- 

dytas mieste Xewcastle-on-lyne 
kur taipgi buvo riaušių. Ang- 
lai taip yra įnirtę, kad jie ne- 

nori nei klausyti apie taiką, pa j kol kaizeris su savo sėbrais lai-. 
ko pasižeboięs vokiečius. 

CARAS NUSILAUŽĖ 
SAU KOJĄ. 

Londonas, liepos 29 d. Tele- 
gramas iš Petrogrado praneša, 
kad ex-caras, laike pasivažinėji- 
mo Carskoje Selo parkuose, nu- 

krito 'nuo velocipedo ir nusilau- 
žė sau koją. Iš to matyt, ka i 
caras dar ir iki šiolei yra laiko- 
mas Carskoje Selo palociuie. Bu-i 
vo žinių, buk jis tapo perkeltas 
j Petro-pavlovską tvirtovę Pet-1 
rograde. 

NUSLOPINO NAUJĄ RU-' 
SŲ BUNTĄ 

Londonas, liepos 27 d.—Petro-' 
grado gatvėmis laike dviejų pas- 
kutinių dienų, vėl kilo aštrus gin- 
kluoti susirėmimai tarp maišti-' 
ninku ir valdžios kariuomenės. 

Anot telegramo, kurį prisiuntė 
Exchange Telegraph Co. danų 
laikraščiui "Copenhagen Berlin-J 
ski Tidende", kraštutinieji socia- 
listai (bolševikai po Lenino iri 
Trockio vadovyste) suorgani 
zavo didelj buntą, bet valdžios 
kariuomenė tuojaus išėjo ant gat- 
vių ir po karšto mūšio sutoruški- 
110 sukilėlių pasipriešinimą. Dau- 
giau smulkmenų iki šiolei negauta.' 

Londono laikraščiui "Daily 
Mail" pranešama iš Petrogrado,' 
kad rusų motcrįs pasisiūlė lavin-j tis jurininkais taip, kad jos galė-^ 
tų užimti vyrų vietas ant mūšio 
laivų. Kerenskis, sakoma, suti-! 
ko su šiom moterių noru. Mat 
daugiausia karštagalvių "bolševi- 

kų" yra tarp jūreivių ir jie daug- 
bėdos valdžiai pridirba. 

RUSĖS MŪŠIŲ UGNYJE 
Geneva, Šveicarijoj, liepos 27 

d.— Korespondentas vengrų laik-j 
raščio ''Budapest Az Est" tele- 
grafavo nuo Galicijos fronto, lie-j 
pos 22 d., sekančiai: 

"Ant Brzezany fronto męs pir- 
mu sykiu susidurėme su "mirties į 
pulkais", kurie susideda iš vienų j tik rusių moterių. Jos kovojo su j 
nepaprastu narsumu; tankiai 
kantr-atakavo pasiutusiai po va- j 
dovyste savo aficierų, kurios yra! 
taipgi moterįs". 

Netoli Brzezanų fronto Kerens- 
kis tapo sunkiai sužeistas j ran- 

ką. Rusų pėstininkų divizija bu- 
vo atsisakiusi eiti mušin ir pra-1. 
dėjo trauktis atgal. Rusų artile- 

rija, matydama tai, pasiuto iš j 
piktumo ir atkreipė savo kanuo- 
les prieš bėgančią diviziją. Tuo- 
met Kerenskį savo a įtomobilium 

pasileido tarp kariumenės ir ar- 

tilerijos ir pasekmingai sulaikė j 
brolišką žudynę. Bu čia jis tapo, 
sunkokai sužeistas šovinio s»ke- Į 
veldra. 

VOKIEČIAI AREŠTAVO 

LENKŲ VADUS. 

Kopenhagenas, Danijoj, liepos' 
28 d.—-Didelis skaitlius žmonių1 
Varšavoj, Lodziuj ir kituose, 
Lenkijos miestuose tapo areštuo-j 
ta: vokiečiai areštuoja juos many-j 
darni, kad jie yra gen. Pilsudžkio 
šalininkais. 

KERENSKIS ŠAUKIA 
TAUTIŠKĄ TARYBĄ. 

Petrogradas, liepos 27 d.—Ne- 
paprastas krizis, į kurį dabar pa- ^ kliuvo Rusija, privertė diktato-. 
rių Kerenskj nelaukti įsteigiamo-! 
jo susivažavimo, ir jis šaukia 
Maskvon, ant liepos 31 d., "Ne_i 
paprastą nacionalę Tarybą". Šia- 
me susivažiavime dalyvaus visi 
durnos mariai, žymus veikėjai, 
zemsvų, miestų, darbo unijų ir 

universitetų atstovai. 

RUMUNAI UŽĖM£ 10 KAI- 
MŲ 

Jossy, Rumunijoj, liepos 27 d. 
—Kariškasai štabas oficialiai pa- 
skelbė sekantį pranešimą: 

"Męs pastūmėjome savo pir- j 
mvnžengą apie 12 'kilometrų (11, 
verstų) nuo tnusų seno fronto iri 
u/ėmėm 10 kaimų. Męs paėmėm Į 
450 belaisvių, daug kanuolių ir; 
daug kariškos medžiagos. Prie-1 šas traukiasi betvarkėje. 

TALKININKAI KARIAUS 
IKI GALO 

Paryžius, liepos 27 d. Tik-«ką1 
užsibaigė talkininku konferen-į 
cija Paryžiuje. Pabaigoje talki-j 
ninku atstovų konferencijos iš-į 
nešta sekanti rezoliucija: 

"Talkininkų viešpatijos, dar 
arčiaus susivienijusios gynimui 
tautų teisių, ypač tautų ant Bal-; 
kano pussalio, yra pasiryžusios 
nepadėti giklų patol, pa'kol jos 
nepasieks savo tikslo, būtent,—, 
pakol neapsaugos ateities nuo to-Į 
kio kriminališko užpuolimo, kokj 
dabar yra padariusios centrali- 
nės viešpatijos". 

Galutina talkininkų sutartis 
bus išdirbta Londone. 

ANGLIJOS PARLAMENTAS 
NENORI TAIKOS. 

Londonas, liepos 27 d.—"IIou- 
se of Commons" (žmonių atsto- 

vų butas) po ilgo svarstymo, ku- 
ris tęsėsi visą vakarą, atmetė tar- 

kos rezoliuciją, 'kurią buvo pada- 
vęs apsvarstymui Jemes Ram- 
sey MacDonald, socialistų partijos 
atstovas. 

MacDonald buvo įnešęs rezo- 

luciją, kad Anglija pradėtų tai- 
kos derybas su Vokietija, bet už 

jo sumanymą balsavo tik 19, o 

prieš jo rezliuciją balsavo 148. 
George James \Vardle, vardu 

Anglijos darbininkų partijos, ap- 
reiškė, kad dabininkų partija ne- 

nori turėti nieko bendro su to- 

kiomis pacifistiškomis rezoliuci- 
jomis,ir balsavo prieš.— 

And re w oBnar La\v, valdžios 
lyderis parlamente, plačiai kal- 
bėjo apie Rusijos krizį. Jis pra- 
Hešė. kad Rusijos betvarkė yra 
didelis smūgis visiems talkinin- 
kams, bet (nežiūrint to, talkinin- 
kai turi užtektinai jiėgų ir jeigu 
tik jie nenusimins širdyje, tai tai-j 
kininkų laimėjimas yra neabe- 
jotinas. 

Buvusis-gi Premieras pasakė: 
"Taigos talkininkai trokšta, bet 
tokios taikos, kuri atneštų palai- 
mą visai žmonijai; kuri užtikrin- 

tų pastovią taiką. Tik tokia tai- 
ka gali atlyginti už tuos ineap-! 
skaitomus nuostolius, kuriuos iki 
šiolei panešta". 

SIJAMAS APSKELBĖ KA- 
RĘ VOKIETIJAI. 

Wachington, D. C. Dar viena 
tauta apsKelbė karę voikieti jai. 
Si j amas, nedidelė viešpatija piet-' 
rytinėj Azijoj, oficialiu bttdu sto- 

jo prieš Vokietiją. Sijamas turi j 
apie 7 milijonus gyventojų. Jo, 
pastovi armija ramiais laikais! 
siekdavo apie 40,000. Sijamas tu-' 

ri pusėtiną skaitlių laivų, kurie 
talkininkams yra dabar reikalin- 
giausi. Sakoma, kad Prezidento 
YVilsono atsiliepimas j neutra- 

liškas šalis pertikrino ir Sijamo 
valdžią, tad visas pasaulis turi 
dabar kovoti prieš Vokietijos 
smaką—niilitarizmą. 

NEPAGAUS KORNILOVO 
ARMIJŲ. 

Londonas, liepos 27 d.—'Nuo 
to laiko, kaip delei "bolševikų" 
išdavistės pasidarė katastrofa ant 
Galicijos fronto, kariški kritikai 
yra labai susirivpinę geti. Komi-, 
lovo armija, 'kuri buvo užėjusi 
toli pirmyn. Bijotasi, kad šisai pa- 
garsėjusis generolas vėl gali pa- 
kliūti nelaisvėn ir sykiu su savo 

armija. Dabar ateina žinių, kad 
gen. Kornilovas bene išgelbės sa- 
vo armiją, nors daug artilerijos 
prisieis pražudyti. 

Ateina taip-gi ir daugiau 
smulkmenų apie Galicijos nelai- 
mę. Sita nelaimė prasidėjo kuo- 
met susibuntavojo grenadierų di- 
vizija iš ąpie 16-20 tūkstančių ka- 
reivių. Jie tiesiog pasitraukė nuo 
fronto ir atidarė vokiečiams to- 
kiu budu spragą. Vokiečiai, pasi- 
naudodami tuom, j varė į frontą 
kylj apie 30 verstų gilyn, kas pri- 
vertė visą gen. Kornilovo armiją 
iš 300,000 vyrų trauktis atgal, 
kad nebūti apsuptais. 

Rusų štabas skubiai pasiun- 
tė dvi kitas divizijas, 'kad nukirs- 
ti pasidariusį kylį, bet tai nepa- 
sisekė, nes vokiečiai jau spėjo 
įvaryti daug savo kariumenės. 

Jclomu tas, kad sukilusie rusų 
pulkai priklauso prie gvardijos. 
Tik du seniausiu gvardijos pul- 
kai—Preobraženskij ir Setnenovs- 
kij.ikurie tapo sutverti dar Petro 
didžiojo laikais,—pasiliko ištiki- 
mais ir per keletą valandų laikė 
vokiečius ties Tarnopoliu, duoda- 
mi progą išvežti artileriją iš 
Tarnopolio. Čia taip-gi pasižymė- 
jo viena raitelių divizija, kuri 
attkartotinai atakavo vokiečius 
kardais 

Vokiečiai paėmę Tarnopolj 
daro desperatiškas pastangas, 
kad užšokti skersai kelią besi- 
traukiančioms atgal 7-tai ir 8-ai 
Kornilovo armijoms! bet rusų 
štabas suspėjo prisiųsti pavojin- 
gon vieton daugiaus rezervų ir 
rusų kariumenė pradeda sulaiky- 
ti vokiečius, kad duoti laiko Kor- 
nilovui ištraukti savo armijas. 

Tttom tarpu Vilniaus guberni- 
joj, ant fronto tarp Krevo it 
Smurgainių, kur prieš keletą die- 
nų rusai buvo perlaužę teutonų 
frontą, rusai daro tolimesnę pir- 
mynžengą linkui Vilniaus. Trįs 
vokiški pulkai, kuriuos galvatrūk- 
čiais išsiųsta iš Vilniaus sulaiky- 
mui rusų, tapo sunaikinti. 

IR ŽYDAI TURI SAVO 
PULKĄ. 

Londonas, liepos28 d.—Angli- 
jos karės ofisas išleido oficiali 
p raine šimą, kad tapo sutvertas 

specialis, iš vienu tik žydų, pės- 
tininkų pulkas. Aficierais yra 
taipgi vien tik žydai. Žydai-karei- 
viai, mokantieji žydų žargoną ir 
rusų kalba, kurie jau tarnauja 
Anglijos pulkuose, buvo perkelti 
šitą žydų pulką. 

MIRTIES BAUSMĖ DAR 
NEPANAIKINTA. 

Petrogradas, liepos 2' d. —< 

Pradžioje revoliucijos Rusijoje 
buvo panaikinta mirties bausmė. 
Dėlto padidėjo skaičius visokių 
galvažudžių, anarchistų, o 'karei- 
viai pulkais eidavo šalin nuo po- 
zicijų. kuomet tik susimislyda- 
vo. Mirties bausmė pali'kta lygi 
pabaigos karės. Kariški teismai 
susideda iš 6 asmenų: 3 oficierių 
ir 3 paprastų kareivių. 

IR "DVCRNINKAI" 
SUBRUZDO. 

Maskva. Visų kiemų sargai, 
Šveicoriai ir gatvių šlavėjai pa- 
darė gencralį streiką. Energin- 
giausiai veikė "dvorninkai." Jie 
iškovojo 100 rublių algos į mė- 

nesį ir 'naktimis bus liuosi nuo 

darbo. Pirmiaus Rusijos miestų 
dvorninkai dirbdavo po 24 valan- 
das 'kas para ir gyveno tik iš ca- 

jevujų." 



iŠ AMERIKOS, 
! 
J 

PATI IŠTEISINTA, VYRAS 1 
NUTEISTAS MIRTIN. 

San Francis*:#, Ca.l., liepos 29 

d.,—Pasibaigė garsi Thomo Moo-j 
ncy ir 'kitų, įtariamų metime 

bombos liepos 22 d., 1916 m., byla 
Ginantieji pooig Mooney advokatai 

kalbėjo 5i valandą. Vos tapo pas- 

kelbtas išteisinimo ai^tas ponia 
<Mooney puolėsi ir išbučiavo visus 

prisiekusi'.s teisėjus. 
Jos vyras, T. Mooney, kalti- 

namas padaryme ekspliozijos, jau 
senai nuteistas m irti n. Jo byla 
dar bus peržiūrėta. 

$1,138,000,000 TALKININKAM 
Washington, D. C Xuo šios 

karės pradžios Amerikos valdžia 

paskolino savo talkininkams vi- 

$i,i38,fx»,ooo vedimui karės 

prieš centraiines valstybes. 

SIŪLO DOVANAS 
Ncw York, liepos 28 d..— 

S. Sa:<es pranešė Aero Club or- 

laivininkų mokyklai, kad pirmam 
Amerikos aviatorlui, kuris nu- 

lrks bombarduoti Berliną, p. Sa- 

xes duos $1,000 laisvės bondsais. 

P-as Saxes sa'ko, kad visiems or- 

laivininkam, užpuolusiems Berli- 

ną, reikia duoti dovanas. 

UŽ $149,000000 GYVULIŲ 
IŠSIŲSTA FRANCUZIJON. 
Washington, D. C. — Kasdie- 

na išsiunčiama Francijon tūks- 

tančiai arklių ir mulų. Nuo prad- 
žios karės Francijon jtiu išsiųs- 
ta šių gyvulių už 194 milijonus 
doliarių. 

'40 MILIJONŲ DOLIARIŲ 
ORLAIVIŲ STATYMUI. 

Washington, D. C.—Liepos 

24 prezidentas \Yilsonas pa- 

sirašė po aviacijos bilittm, pa- 

tvirtindamas paskyrimai 640 mi- 

lijonų doliarių orlaivių statymui. 

linta valanda išrasta laikrodis l 

AMERIKONIŠKAS LAIK- | 
RODIS. | 

Kad važinėjantieji po visas] 
Suvienytas Amerikos .Valstijas 
žmonės visuomet žinotų, kur ke- 

linta valanda, išrastas laikrodis 

fu keturiomis rodyklėmis. 
Sidabrinė rodo rytų, t. y. Nevv 

Yorico laiką; mėlyna rodo viduri-j 
mj laiką—«Chicagos arba Miluau- j 

kee; raudona rodo kalnų laiką—j 
^enver, Colo., o žalia rodo San 

iTarrcisco laiką. Turintis toki 

fa'krodj keliaunin' s iš Nevvj 
Yorko į San Francisco, visuo- 

met aiškiai mato, kelinta kiek- 

vienoje Amerikos vietoje va- 

landa. 

NEW YORKASDUODA j 
52,971 KAREIVIŲ. 

Albany, N. J. —Gubernatorius 
AYitman paskelbė, kad kariškas 

N. Y. valstijos rajonas duos 

52,971 (kareivių. Tik iš Xe\v Yor- 

ko miesto bus 38,865 kareivių. 

AMERIKOS KARIUOMENĖ 
RUSIJON. 

Washįngton, D C.—Kariška 

ir.inisterija planuoja lygi 1918 
metų sumobilizuoti apie 2 mili- 

jonus kareivių. Antra mobiliza- 

ciją manoma padaryti lapkričio 
r-'.ėnesvje. Sakoma, antros mo- 

bilizacijos kareiviai bus siunčia- 

mi Rusijon, bet tai yra t'ktai 

ęandis. 

LAUKIAMA RUSŲ ATSA- 
KYMO 

Washington, D. C.—Umieži- 

niu reikalų senato komisija krei- 

pėsi .prie prezkl^rrto "VYilsono, 

kad jis leistu užklausti talkinin- 

kų valdžių—ar jos pavėlina jų 
išeivius, «ne šios šalies piliečius, 
imti Amerikos armijon. Jau susi- 

nešta su visų talkininkų val- 

džiomis. Visi talkin..jcai. išskyrus 
Rusiją, sutinka, kad jų pavaldi- 
niai butų iinami šios šalies armi- 

jon. Laukiama Rusijos valdžios 

atsakymo. 

1S DARBO LAUKO, 
TIKISI LAIMĖTI STP^IKĄ 

tfGlobe, Ariz, liepos 30 d., — 

•Vėl tapo areštuota 12 streiko va- 

dų Globe-Miami distrlkte. Viso 

yra suareštuota 68 streikieriai. 

^treilkuoja --isi to rajono kasyklų 
darbininkai. Kompanija kasyklų 
darbininkams jau siūlo po $5.50 
j dieną, 

VEJA LAUK SVETIMŠALIUS] 
f Fiat R/ver, Mo. liepos ,pd.— 

Nesutikimai tarpe šios šaies ir 

svetimžemių darbininkų, dirbančių 
Fiat River kasyklų distrikte, vis; 
didėja, Šios šalies darbininkai tie- 
siog veja lauk svetitnžemius dar- 
bininkus. Apie tūkstantis svetim- 

žemių darbininkų šiomis dieno- 
mis prasišalino iš šio rajono ka 
sykių distrikto. 

STREIKIERIŲ KOVA 
Seattle, Wash„ liepos 29d.— 

Streikuojantieji gatvekarių tar- 

nautojai laikosi vienybės. Mies- 
to valdžia visą gatvekarir judė- 
jimą padavė j skebų rankas. Įvy- 
ko susirėmimai streikieiių su 

streiklaužiais. Yra nemažai su- 

žeistų iŠ abiejų pusių. Sudaužyta 
keli gatvekariai. Nukentėjo keli 
pasažieriai. 

DIDELIS STREIKAS. 
Leadville, Col.—Kelios die- 

nos tam atgala sustreikavo 2.000 

darbininkų, dirbančių švino ka- 

byklose. Visoje apieli'iikėje su- 

stojo darbas. Streikicriai laiko- 
si vienybės gana energingai. 

VARIO KASftTŲ STREIKAS. 
Jumbo ir Mouanza mainie- 

ii'iai (Alaskoje) išėjo j streiką. 
Darbininkai uždirbdavo nuo $3.50 
iki $4.50 į dieną, o pragyveni- 
mas čia kainuoja $3.00 į dieną. 
Darbai labai sunkus ir oras blo- 
gas. Darbininkai laikosi vieny- 
bės—mano laimėsią streiką. 

DARBININKĖS SUJUDO. 
New York, N. Y., liepos 

28 i.— 60,000 moterių, dirbančių 
siuvimo įstaigose, padavė am- 

dytojams savo reikalavimą, kad 
butų padidinta alga 20 nuošim- 
čių. Samdytojai darbininkių rei- 

kalavimą nežada išpildyti gražia 
valia. Streikas neišvengiamas. 

MOBILIZACIJA ŪKĖS 
DARBAMS. 

r Berkeley, Cal., liepos 29 .1.— 
R. 'Adams, Californijos universi- 
teto profesorius, pasiuntė į Sac- 
ramento, Californijos sostinę, 
projektą, — kaip sumobilizuoti 
darbininkus, atlikimui ukčs dar- 
bu. Tokia mobilizacijas profeso- 
riaus nuomone yra būtinai rei- 
kalinga, nes antraip gali likt 
nenuvalyti laukai ir užėjusieji 
rudeniniai lietus sugadintų daug 
javų. 

PERSEKIOJA DARBININKUS 
Denver, Colo., liepos 29 d.— 

Gyvulių skerdyklų' darbininkų 
streikas tęsiasi. Samdytojai neiš- 

pasakytai varžo streikuojančius 
darbininkus. Svvitt ir Pacing 
skerdyklų savininkai (kovpn su 

streikieriais pasikvietė policiją. 
Eiosai įbaugino darbininkus areš- 
tais. Didžiuma darbininkų bijr 
stoti į s t r e i k i e r i ų eiles. 

MAISTO RIAUŠĖS 
VOKIETIJOJE. 

Amsterdam, liepos 30 d. — 

Vakar Vokietijos mieste Dusscl- 
dorf iškilo didelė kova civilių 
žmonių su kariuomene. Moterys 
su vaikais, nepakęsdamos bado, 
puolėsi daužyt valgomųjų daik- 
tų krautuves. Sunaikinta daug 
turto. Kariuomenė ginkais nu- 

malšino badaujančius. 

IšVtSBš. 
KUR LENINAS? 

į| Žinios iš Rusijos beveik kas 
valanda skelbia naujus dalykus 
apie vokiečių menamą agentą :r 

Rusijos bolševikų vadų Leniną. 
Vieną dieną jis agituojąs tarpe 
anarchistų, kitą dieną bėgąs Fin- 
landijon, trečią dieną areštuoja- 
mas, ketvirtą pabėgąs iš kalėji- 
mo, penktą -dalinąs Vokiečių 
valdžios pinigus Rusijos priešams 
ir t. t. 

Bjauri Lenino propaganda jam 
neišeis *nt gero. 

GERIAUSI KALBĖTOJAI \ 
KARĖS LAUKĄ 

Petrogradas, liepos jH d.— 

N'aujasai ministerių kabinetas 
nutarė siųsti į karės lau'ką ge- 
riausius kalbėtojus, kurie palai- 
kytų upo pakilimą ir vienvby 
stovinčių 'kariškose f)'o/icijo>e 
kariumenės (pulkuose. 

Bolševikų' atstovas Lur.ačars- 

kis siūlo suorganizuoti koalici- 

1 *' 

ministeriją, (kurion ineitų di- 

d/iumiečių ir anarchstų atsto- 
vai. 

KRASOS TARNŲ 
SUVAŽIAVIMAS. 

Petrogradas, liepos ^5 d.— 
Atsibuvo suvažiavimas visos Ru- 
sijos terasos ir telegrafo tarnau- 

tojų. Intci-ktas krasos ir tele- 
grafo miniiteriui prašymas, ku- 
riame reikalaujama, kad kiekvie- 
nam krasos ir telegrafo tarnau- 

tojui butų išduota po 100 rublių 
vicnlaikinės paskolos. Siu įstai- 
gų tarnautojų algos turi but pa- 
keltos 60 nuošimčių. 

LENINAS AREŠTUOTAS. 
Petrogradas, liepos 30 d.— 

riinliandijos mieste Ozerki tapo 
surastas ten pasislėpusis Rusijos 
'"bolševikų" vadas, -N. Lenin. Už 
skleidimą vokiškos propagandos 
ir už kurstymą žmonių prie 
kontr-revoliucijos Leninas drau- 
ge su kitais bolševikais ir savo 

palydovu uždarytas kalėjiman. 
[Areštuotus laukia iJrties baus- 
mė. Leninas prašo, kad jį tei- 
stų Darbininkų ir Kareivių At- 
stovų Taryba. 

Lenino likimas lau'kia ir L. 
Trockį, kuriam (Amerikos lietu- 
viai-socialistai davė kelionės lė- 
šas Rusijon, iš lietuvių darbi- 
ninkų suaukautų pinigų. 

NAUJAS RUSIJOS MINIS- 
TERjU kabinetas. I 

|| Petrogradas, liepos 28 d.— 
A. Keren.šikis jau galutinai per- 
organizavo Rusijos mmistcrių 
kabinėtą sekamai: 

Premieras ir karės bei lai vy- 
tu o ministeris—'A .-F. Kerenskis. 
Pačto ir telegrafo ministeris— 
M. Ceretelli. Darbo ministeris— 
Al. Skobelev. Žemdirbystės mi- 
nisteris— M. Černov. Ištekliaus 
ministeris—M. Piešehonov. Mi- 
nisteris be portfelio—N. V. Ne- 
krasov. Užsienio reikalų minis- 
teris—M. Tereščen'ko. Justicijos 
ministeris— J. N. Efremov. Šven- 
tojo sinodo prokuratorius— M. 
Jodnev. Pramonijos ir aprikultu- 
įos departamento pirmininkas— 
M. Prokopovič. Viešosios pagel- 
bos departamento pirmininkas— 
A. Borisnikov. 

Naujosios valdžios raštinė 
perkelta iš Marinsko palociaus į 
kieminį palociu. 

RUSIJOS ATSTOVAI 
ANGLIJOJE. 

Į! Londonas, liepos 28 <1.— Ru- 
sijos Darbininku ir Karei viii Ats- 
tovu Tarybos delegacija pribu- 
vusi Angiijon informuoja apie 
Rusijos demokratijos reikalavi- 
mus. Tš Anglijos tokiais pat tiks- 
lais Rusu delegacija vyksta Pa- 
ryžiun. 

VOKIEČIŲ 
-KULTURINGUMAS" 

i; Paryžius, liepos 29 dieną.™ 
j Žinomą visame pasaulyje isto- 

! ringą Rheimso katedrą vokie- 
čiai griauna be pasigailėjimo 
bombarduodami Rheimso mies- 
ta. 

UNIVERSITETAS MO- 
TERIMS. 

Kyoto, Japon/joje.—Greitu 
laiku čia bus pradėta skaityci 
lekcijos naujame universitete, 
suorganizuotame speciališkai del 

moterių. 

|) Parvžius—Francuzų valdžia 
atidavė visuomenės globom dar 

135 mylių ilgio gelžkelį Algier- 
se. Ta gelžkelio linija bus pa- 

ilginta ir pravesta Sacharos ty- 
ruokliais. 

KOVA SU "BOLSEVIKAIS". 

Petrogradas, liepos 29 d.— 

Kadangi bolševikai kelia kontr- 

revoliuciją ir veda stačiai brolžu- 
dy ngą kary—laikinoji valdžia a- 

reštavo daug intariamų gelbėji- 
me Rusijos priešams (vokie- 
čiams) ypatų. Areštuota 36 Bal- 

tijos laivymo jurininkai. Įmesti 
į kalėjimą trjs bolševikų lyde- 
riai: Zinovjev, Kozlovskij ir 
Steklov. Leninas bandė pasprukt j 
Į Kronštadtą. Jeigu Leninas su 

savo sėbrais nesiliaus ardęs jau j 
apsireiškusią naują tvarką, tai, 
nekoks jo bus likimas. 

Kareiviai stojančių prieš nau- 

jąją valdžią pulkų išdalinti po 

įv airius pulkus. 

'(oyrm*\(§f 
—Coffman in N«w York Evoning Journal. 

STAI, KUR JŲ VIETA! 
Visoki maisto spekuliantai, kurie nori pasinaudoti karės nelaime ir ištuštinti žmonėms ki- 

šenius, privalo buti sutupdyti j kalėjimus, l>e mažiausio pasigailėjimo. Valdžios ranka jau mė- 
gina jtios pasiekti. 

MIRĖ BUVUSIS AMBASA- 
DORIUS 

ĮĮ Berlinas,«liepas 2^ d.—Bu- 
vęs Vokiečių ambasadorius Pa- 

ryžiuje 1901—1910 metais, kuni- 
gaikštis Radolinas, numirė savo 

ttvišlkėje. Poznanijoje. 

VOKIĘCIAI "TVARKOSI". 
j "D^jennjįk Zvviązkovvv" ko- 

respondentas ilgokame straips- 
nyje aprąšo ^pie kilusias Vo- 
kietijos ■parįąmente diskusijas, 
cas-link sutvarkymo Lietuvos 
ir Lenkijos. N.ors visi Vokietijos 
parlamento nariai siuntė perkū- 
nijas ant užimtu saliu gvvento- 

"■-o r 
JŲ. bet gahop viršų p a e m e kon- 

servątistai. "Tuoj buvo nutarta 

jvežti Vokietijon visas rekvizuo- 
tas Lietuvoje ir Lenkijoje ūkės 
mašinas ir 20,000 arklių del ūkės 

darbų Vokietijoje. 
kiauri Vcilcietijos valdžia nuo 

pradžios karės jau rekvizavo 

Lietuvoje ir Lenkijoje virš 40. j 
000 arklių ir daugiau negu tiek 1 

kitokių gyvulių. Tik vienoje 
Lenkijoje rekvizuota už 2 mili- 

jonus visokio turto, o išmokėta 

tik kortelėmis. 
Tas diskusijas "D. Z. ben- 

dradarbis vadina buvusiomis "na 

temat išeie baindyckiej gospo- 
dark'i niemieckiej \v Krolest- 

\vie Polskiem. a z\viaszcza 11a 

Litvvie." 

KAZOKŲ TARYBA. 

Petrogradas.—Čia susiorga- 
nizavo Centralinė Kazokų I au- 

tos taryba, kurios tik*lai> yra rei- 

kalauti demokratinės respubli- 
kos, paliekant kazokų oblastyse 
vidujinę autonomiją. 

LAIDOJIMAS SAZONOVO. 
Irkutsk, Sibiras.—Progresy- 

vių organizacijų įgalaitiniai il- 

gai darbavosi kol surado kuną 
Nereens'kos kotorgos. kapuose 
palaidoto revoliucionieriaus E- 

goro Sazanavo. užmušusio reak- 

cijonišką caro valdžios ministerį 
Pleve. Sazanavo kūnas nuves- 

tas Į jo tėvynę Ufą ir ten palai- 
dotas. (' 

MAISTO STOKA 

ŠVEICARIJOJ. 
IĮ. Berne, liepos 28 d. — Nuo 

rugsėjo mėnesio Šveicarijoje bus 

įsėstos t!maisto korčiukės." Yie- 
9f 11® ,. 

nas žmogus galės gauti ne dau- 

g'.au vieno svaro duonos. 
O: >lft 

STUDENTAI KARININKAI 

||Kopčnhage'n.—Vokietijos ar- 

mijoje tsmiauja apie 40,000 aug- 

štųjų mokyklų moksleivių. Ly-i 
.paskuti nWl laiku iš to skai- 

č;aus žuvo> f>,ooo žmonių. Dau- 

giausia moksleivių paimta ka- 
riuomenėn iši Berlinu universite- 
to. paskui iš Bonnos. Heildel- 

bt.rgo, Mųna'.io, Leipcigo ir kit. 

BELLS.įlLL, DID. BRIT. 

jį Birželio. 23d. šių metų čii 

j vyko Didžiosios Britanijos lie 

tuvių suvažiavimas aptarimui 

klausinio, kaip atsinešti link ka-Į 
reiviavimo. Tarp k'tko nutarta: 

jeigu D. Brit. valdžia vers lietu- 
vius, kaipo svetimtaučius, stoti 
armijon, nutarta reikalauti, kad 
lietiniai butų išvežami Rusijon, 
kaipo jos pavaldiniai. L'ž tai sto- 
i-> visos Škotijos lietuvių koloni- 
jos; išviso :i kol. Bet Anglijos 
kolonijų: Derby, Leicester ir 
Notti»ngham lietuviai pasiryžę 
stoti Didž. Brit. kariumenėu. 

Lietuvių Karininkų Suvažia- 
vimo posėdžiai prasidėjo Petra- 
pilyj gegužės 25 dieną. 

|| Kronštadto D. bei K. A. Ta- 
ryba nutarė paimti j savo ran- 

kas visą Kronštadto {valdymą 
ir palaikyti tik susižinojimą su 

Petrapilio Darb. bei Kar. Tary- 
ba, aplenkiant Laikinąją Vyria t- 
svbę. 

Krondštato respublika. Kronš- 
tadto darbininką ir kareivių ats- 

tovų taryba, dauguma 210 balsų 
prieš 40, prie 8 susilaikiusių, nu- 

tarė visą Kronštadto valdymą pa- 
imti j savo rankas ir apskelbti, 
kad Kronštadtas nepripažvsta 
Laikinosios Vyriausybės. Nutarta 
taip pat susinešti su Petrapilio 
darbininkų ir kareivių atstovų ta- 

ryba. Toksai Kronštadto darbi- 
tninikų ir kareivių atstovų nutari- 
mas iššau>kė nemaža sensaciją. 

Prekybos ir pramonės įstai- 
gų tarnautoju streikas. Petrapi- 
lyje drabužių i. manufakturo.. 
magazinų tarnautojai buvo parei- 
kalavę algos padidinimo. Kadan- 
gi ne visur jų reikalavimai buvo 
patenkinti, tai tarnautojai apskel- 
bė ekonomini streiką. Taip pat 
fabrikų ir dirbtuvių tarnautojai 
(raštininkai, braižytojai ir t. t.) 
pareikalavo 6-šių valanbų darbo 
dienos ir minimum algos 150 rb. 

|| Kares ministeris nutarė .pa- 
liuosuoti iš 'kariuomenės liaudies 
ir vidurinių mokyklų mokytojus, 
'kurie iki pat šaukimo kariuome- 
nėn turėjo mokytojų vietas. 

|| Mainysis belaisviais. — Rusų1 
Laikinoji Vyriausybė, nuspren- 
dusi paleisti namo visus civilius 
belaisvius, išskiriant visus sveikus 
karės amžiaus (nuo 16—50 m.) 

vvrus, pasiūlė vokiečių valdžiai 

apmainyti visus viršminėtus civi- 
lius belaisvius ant rusų civilių 
belaisvių, kurie laikomi yra Vo- 

kietijoje, ir visus rusų karininkų 
belaisvius, kurie jau •nebegali lka- 

riumenėje tarnauti. Kol-kas iš 

Vokietijos tuo tarpu atsako ne- 

sulaukta. 

VILNIUJE BADAS. 

|| Lenkų laikraštis "Xaprzod" 
išeiuantis Krokavojt. patalpino'j 
•korespondenciją iš Vilniaus, ku-i 

rioje rašoma, kad Vilniuje kas-1 

kari gyventojų skurdas didinasi. 
Mirtingumas padidėjo nuo 20 
iki 81 žmogaus aut tūkstančio. 
Net " liaudies zupės", kuria Vil- 
niaus gyventojai gindavosi nuo 
I ado, dabar jau nebeduodama be 
tam tikru formalumų. 

Vilniaus tautiniai komitetai 
įteikė memorialą "Militaerver- 
v/altung Litauen" kunigaikščiui 
Szanbergui. Per tą kunigaikšti 
pasiusta telegrama j Vokietijos j kanclerį. nurodantį baisų skur-j 
dą Vilniaus gyventojų ir prašant, 
pagalbos. Po telegrama pasirašo: 
Lenkų, Žydų, Lietuvių ir Balt- 
gudžių komitetai. 

i; Iš Japonijos rybų yra išva- 
žiavusių svetur 358,000 japonr. į 
Iš to skaičiaus Amerikoje gyve-l 

! 
na 80.000: Ilavvaii salose—90,000; 
Kanadoje— 12,000; Francijoje— 
129: Anglijoje—478; Rusijoje, 
Vokietioje ir kitur—apie 500. 

Į Rusų armijoje vienas dantų 
gydytojas turi prižiūrėti dantis 
42,000 kareivių. 

Lietuva ir Kare 
APIE LIETUVIŲ SEIMĄ. 

RUSIJOJ. 
Daug gero tikimasi nuo Rusi- 

joj gyvenančių lietuvių seime, ku- 
ris buvo saukiamas Petrogradau 
27 d- gegužės (seno st.) šių metų. 

Jis turėjo buti panašus j garsų- 
jį Vilniaus Didįjį seimą. Apie 
jo pasekmes dar negirdėjome, bet 
apie rengimąsi prie jo laikraščiai 
daug rašo. 

"Lietuvių Balsas," pavyzdžiui, 
paduoda sekančius paaiškinimus, 
"kaip rinkti atstovus į Rusijos 
Lietuvių Seimą, Lietuvių Tautos 
Tarybos šiaukiamą": 

Paaišk/nimai. 

I. 
1. Susirinkimus, kurie rinks 

atstovus į Seimą, sušaukia vietos 
> mu ('r^ani/aaios Komisu; 
gegužės m. 14-tą, arba 21-mą. ar- 

ba 22-rą dieną, žiūrint kurią die- 
ną kur patogiau. 

2. Kur-nors, del ypatingų sąly- 
gų, 'negalint minėtomis dienomis 
rinkimų atlikti, reikia, kaJ vietos 
Seimo Organizacijos Komisija iš 

anksto paskirtų rinkimams tam 

tikrą dieną. 
3. Kiekvienoj Lietuvių koloni- 

joj visi šitos kolonijos lietuviai 
renka į Seimą atstovus tą pat die- 
ną. ir tą pat valandą. 

Pastaba. Lietuvių Tautos Taryba 
supranta, kad tokiu budu kai-kur ir 
kai kas negalės apleisti savo .še my- 
lios ir išpildyti piliečio priedermės 
—dalyvauti rinkiniuose atstovų į 
Seimą. Bet tat, Lietuvių Tautos Ta- 
rybos nuomone, šiomis rinkimo suly- 
tomis neišvengi ina blogybė, kuri 

atlyginama rinkimų taisyklingumo. 
4 Didesnėse lietuvių kolonijose, 

kur yra daugiau kaip du šimtu! 

ietuvių, turinčių teisę dalyvauti 

rinkimuose, gali buti šaukiami ke- 
li susirinkimai, bet dviem sąli- 
ęoni: a) kad visi tie susirinkimai, 
įvairiomis miesto-kolonijos \ iet«»- 
mis .šaukiami, eitų tą pat dieną ir 
tą pat valandą; ir b) kad susirink 
kiniuose dalyvautų ne mažiau 
kaip du šimtu rinkikų. 

5. Didesnėse lietuvių kolonijo* 
sc, susirinkimuose, kurie renka 
atstovus į Seimą, ali dalyvauti 
ne tik du šimtu rinkikų bet ir 
daugiau. Tokie susirinkimai, ku- 
riuose dalyvauja daugiau kaip du 
šimtu li( tuvių, turinčių teis^- rink- 
li atstovus į Seimą, renka taip: 
•įuo 200 iki 300—vieną atstovą, 
5110 300 iki 500—du atstovu, nuo 
501 iki 700—tris atstovus ir tt. 
Šitokiuose atsitikimuose atstovai 
renkami taip-pat paprasta bnlsų 
dauguma. 

Pastaba. Lietuvių Tautos Taryba aiškiai mato tokių rinkimų (mazori- 
tarė sistema) ydas. Lietuvių Tanios 
Taryba supranta, kad taip renkant 
kai-kuriomi& vietomis mažumos atsto- 
vyste gali buti nuskriausta. Bet 
Lietuvių Tautos Taryba neranda ga- 
limu siūlyti proporcijonalės rinkimo 
sistemos dėl dviejų priežasčių: a) 
P'rmą kartį, mums Seimą rinkimo 
taisykėlmis renkant, mūsų visuome- 
nė turi permala žinių ir praktikos, 
kad galėtų Įvykinti, ftiuo metu ir 
sąlygomis ypač pain1.ua, rinkimus 
proporcijonale sistema; ir b) pro- 
porcijonalė rinkimo sistema reikalau- 
ja daug priruošiamojo darbo ir gero 
aparato, kuris visuomet, rinkimo me- 
ru ir po rinkimų, galėtų kontroliuoti 
visas rinklias detales. 

6. Kuriam-nors susirinkimų, 
del tu ar .kitų priežasčių rinkinių 
neatlikus, susirinkimo nutarimu 
rinkimai perkeliami kitai dienai, 
bet ta sąlyga, kad visi susirinki- 
mo dalyvautojai hutų surašyti ir 
tik jie turėtų teisę dalyvauti skir- 
tame susirinkime. 

II. 
t. Kiekvienos lietuvių kolonijos 

Seimo Organizacijos Komisijoj 
narių negali dalyvauti mažiau 
kaip trys žmonės. 

2. Kiekvienoj lietuvių koloni- 
joj Seimo Organizacijos Komisi- 
ja šaukia visus susirinkimus, ku- 
riuose renkama atstovai į Seimą. 

Pastaba. Jeigu kur-nor6 arba ku- 
ri-nors partija arba rinkikų būrys 
(nemažiau kaip du šimtu žmonių) 
nerėtų patįs sušaukti savo žmonių 
susirinkimą ir tame susirinkime iš- 
rinkti atstovus | S°imą. tai Jie turi: 
e.) išanksto pranešti šitokį savo norą 
vietos Seimo Organizacijos Komisi- 
jai ir gauti jos pritarimą; b) draug 
su vietos Seimo Organizacijos Komi- 
sija sudaryti tam tikrą Komisijėle 
(neme.žiau kaip trjs žmonės i šau- 
kiamąjį susirinkimą tvarkyti lr rin- 
kimus vesti. 

3. Didesnėse lietuvių kolonijo- 
se. kur šaukiami keli susirinki- 
mai, Vietos Seimo Organizacijos 
Komisija skiria Komisijėles (ne 
mažiau kaip tris žmones) kiek- 

vienam susirinkimui skirium. 

4. Vietos Seimo Organizacijos 
Komisija duoda išrinktiems atsto- 

vams išrinkimo paliudijimą. 
e Visus savo nutarimus del 

rinkimu organizavimo, taip-pat 
del pačių rinkimų vietos Seimo 

Organizacijos Komisija protoko- 
luoja visų Seimo Organizacijos 
Komisijos narių parašais. 

III. 
1. Balsavimas eina kamuoliais 

arba uždengtais raščiukais, žiū- 
rint kur kaip patogiau. 

2. Balsavimo budą—kamuoliais 
ar a uždengtais raščiukais—iš 
anksto nustato vietos Seimo Or- 

ga n i zac i j os K om i s i j a. 

Balsavimo tvarka balsuojant ka- 
muoliais. 

Susirinkimui besirenkant, kiek- 

vienas, kuris eina j salę užrašo- 
mas tam tikram lape Komisijė- 
lės ne mažiau kaip trijų žmonių. 

4. Užrr.šoma: numeris iš eilės, 
vardai 1: pavardė, kiek turi metu 

ir iš kur kilęs (tik gubernija). 
Pastaba. Užrašoma tik gubernija 

kilusiu iš Kauno, Suvalkų ir Vilniau:) 

gubernijų, visiems kitiems užrašo- 
ma "kitur." 

5. Sus;rinkimo pirmininkui pra- 

nešus, kad jau prasideda rinki- 
mą' : 

a) v:sos durys į salę uždaro- 
mos ir daugiau j salę nebeleidžia- 
ma ; 

b) komisijėlė, rašiusi j salę ei* 

nančius. pažymi sąraše, kiek iŠ 
viso atėjo rinkikų ir pasirašo po 

sąrašo; 
e) sąrašas atiduodamas susirin- 

kimo prezidijumui; 
č) susirinkimo pirmininkas pra- 

neša, kiek reikia rinkti atstovų 
pagal skaičiaus atėjusių rinkikų. 

d statoma tiek dėžių kamuo- 
liams mesti, kiek yra susirinki- 
mo pažymėtų kandidatų f 



e) visi rinkikai šaikianii po 
»ieną pagal sąramo prie durių i. 

ją ra .še pažymima, kad pašaukta 
fai balsą padavęs; 
j I susirinkimo išrinktąją ka- 
jmtoliams suskaityti komisija, 
balsavimui pasibaigus, suskaito 
kamuolius ir surašo protokolą; 

k) susirinkimo pirmininkas pra 
>ncša balsavimo rezultatus ir pa- 
žymi, kas yra išrinktas atstovu 
arba atstovais. 

Balsa\ .no tvarka balsuojant už- 

j dengtais raščiukais; 
i 6. Susirinkimui besirenkant, 
kiekvienam, kuris eina j salę, duo- 
dama Kortelė su numeriu, prade- 
dant pirmuoju, kad kiekvienoj va- 

landoj gal*ma butų jsakimai žino- 

ti, kiek salėje susirinkusių. 
7. Šitą gautąją su numeriu kor- 

tele rinkikai daboja, kad nepame- 
tus ir, susirinkimo pirmininkui 
pranešus, kiek reikia rinkti atsto- 

vų, joje įrašo vardus ir pavardes 
tų žmonių.kuriuos jie nori rinkti 

atstovais. 
Pastaba. Galima rašyti tik tiek 

įmonių, kiek atstovų susirinkimui 
pridera pagal pirmininko pranešimo 
iArinkt i. Jei kas paraftytij daugiau 
(pvzd.: susirinkimus tegali rinkti 
trie Rtstovns, o rinkikas paraSęs kor- 

telėje penkis žmonfg), Jojo kortelį 
atmetama ir jo balsas pražūna; h) 
balnai, pf duoti rinkikų nenumeruo- 

toms kortelėmis, gautomis inelnant 
i salę, paskaitomi ir neatmetami. 

8. susirinkimo pirmininkui pra- 
nešus, kad jau prasideda rinki- 
mai : 

a) visos durys j salę uždaromos 
ir daugiau j saly nehejleidžiamal 

h) užrašoma j protokolą, kiek 
buvo į salę įėjusių pagal pasku- 
tinės į salę įėjusio kortelės nu- 

merio, ir sulig to susirinkimo pir- 
mininkas praneša, kiek reik rink- 
ti atstovų; 

c) visi prašomi iš lėto po vie- 

ną eiti iš eilės pro duris ir paduoti 
savo korteles; 

ė) prie visų durį; tam tyčia su- 

sirinkimo išrinktieji žmones (ne 

mažiau kaip po tris) atima nuo 

rinkiku korteles ir užrašo jųjų 
vardą ir pavardę, kiek metu turįs 
k iš kur kilęr,; 

Pastaba. Užrašoma gubernija tik 

kilusių iš Kauno, Suvalkų ir Vil- 

niaus gubernijų, visiems kitiems už- 

rašoma "kitur." 

d) visiem rinkimams tokiu bu- 

<lu iš salės išėjus ir kortele? pada- 
vus, tie, kurie rinkę prie durų ker- 

teles ir rašę sąrašus, pažymi sąra- 

šuose, kiek iš viso ^raėjo rinkikų, 
kiek iš vi=o paduota kortelių ir po 

sąrašų pasirašo, o korteles paduo- 
da susirinkimo išrinktai komisijaj 
kortelėms skaityti. 

e) Komisija kortelėms skaityti 
suskaito korteles ir parašo proto- 
kolą; 

f) susirinkimo pirmininkas pra- 
neša balsavimo rezultatus ir pažy- 
mi, kas yra išrinktas atstovu arba 

atstovai.-.. 

ir 
IV. 

Išrinktieji į Rusijos Lif.uvių Sci 

mą rtstovai vežasi su savim v.c- 

tos Seimo Organizacijos Komi-si- 

jos išrinkimo paliud:iimą ir be to 

kaipo kontroliuojamą medžiagą; i) 
visus vietos Seimo Organizacijos 
Komisijos protokolus, 2) visų ten 

buvusių susirinkimų, rinkti atsto- 

vai, protokolus ir 3) visų, rinkimo 

susirinkimuose užrašytų, rinkikų 
sąrašus, vis viena ar kamuoliais ar 

uždengtais raščiukais balsuojant. 
Lietuviu Tautos Tarybos Seimui 

Sušaukti Komisija. 
Petrapilis, gegužės 9 d., Baskovo 

g-lė, 34—1. 

TVERE. Tverės lietuviai kovo 

20 dien., tarp kitų, nutarimų, nu- 

sprc.dė įvesti tarp savęs aukų an- 

tsidėtą makesnj kas mėnuo tautos 

reikalams. Kad mokesnis gultų vie- 

nodai sunkumu ant visaip pasitu- 
rinčių, kaip sakoma, "kam daugiau 
duota, nuo to daugiau ir reikalau- 

ta", tai vienas tautietis įnešė .""ma- 

nymą mezliavą daryti, kad ir pri- 
verstiną, bet pageidaujama, pro- 
gresyvumo budų. Įneštoji progre- 
syvaus ansidėto mokė nio išskaity- 
mo tablitėlė, po ginčų vienu balsu 

tapo priimta. Xuo balan-ižio mėne- 

sio i d. antsidėtas mokesnis jau 
pradėtas rinkti. (Santara.) 

X Vasaros metu Voroneže bus 
hetuv. liaudies mokytojams 'joms) 
kursai. Bus mokoma šių dalykų: 
i. lietuvių kalbos, 2. ii'tuvių isto- 

rijos, 3. grafikos, 4. vaikų moky- 
mo ir auklėjimo metodų liaudies 
mokyklose,5. matematikom ir gam- 

tos mokslo mctojįikctf, Visos lti 

•iios bus skaitoma licttn i ŠT< a *. Lek- 
•ijoms skaityti kviečiam : J. 'ah- 
lonskis, S. Čiurlio'.teini, K. liuga, 
K. Sklerys, J. Mu'.ka ir Baronas. 
Mokslas kursuose prasidės birželio 
5 d. ir tę>is 6 sqvai4cs. 

-— Voronežo lieti: v« :i virų ir 
mergaičių gimnazijose nuo ateinan- 
čiu mokslo metu pradžios įžengia- 
moje, pirmoje ir ant*oji klists? 
nutarta visi dalykai l'stjti lietuviš- 
kai. (ii kitose klasėje 'fugstcsnėse) 
lietuvių kalbos ir istorijos dau- 
giatis mokyti, negu ligi 1 buvo 
mokoma. 

JEKATERINOSLAVAS. Bą- 
lančio 19 <1. Didžiojo teatro bu- 
te buvo visuotinis lietuvių susi- 
rinkimas, kuriame dalyvavo dau- 
giau kaip 500 žmonių. Buvo ka'- 
bėta delei santykių lietuvių su 

vokiečiais užimtose vietose. Taip- 
pat papasakota apie tas sroves, 
kurios pasižymėjo lietuvių visuo- 
menėje. 

Toliau tartasi delei tremtinių 
reikalų. Buvo visdkių delei Ko- 
miteto Valdybos pranešimų bei 

skundų. Pagalios nutarta: a) iš- 
rinkti nuo kiekvienų 300 tremti- 
nių po 1 atstovą, su kuriais tar- 
sis Komiteto nariai šelpimo rei-, 
kalais, b) Išrinkta komisiją, kuri j 
kartu su nuolatine Komiteto re-j 
vizijos komisija perkontroliuos 
Komiteto veikimą. 

Taip-pat nutarta nusiųsti pas- 

veikinimą Tautos Tarybai į Pet- 
rapilį. 

VORONEŽAS. Balandžio 23 
d. voronežiečiai lietuviai bendrai 
šventė spaudos atgavimą su pa? 

1 

kaitomis ir dainomis. ^ 
Surinkta 59 rub. 28 kap., iš ku-' 

rnj, apmokėjus išlaidas, 19 rub. 
28 kap. paskirta belaisviams lie- 
tuviams Vokietijoje. 

Julius Janonis 
(Vaidilos Ainis) 

Gegu/ės 17 d. padarė savo gy- 
venimui galą baigęs šj pavasarį 
giminaziją Petrapily. PsicLkos' 
ligą pajutęs, atsigulė skersai bė- 

gių važiuojančiam iš Carskoje ; 
Sielo traukiniui. Velionis paėjo 
iš Biržų valšč., Kauno gub. Mok- 
slą ėjo iš pradžių Biržų miesto 

mokykloje, paskui Šiaulių gimna- j 
zijoje. Del karo buvo persikėlęs 1 

j Voronežą M. Yčo gimnazijom i 

o iš tenai—į Petrapilį. Labai amk- 
sti pradėjo aktyviai dalyvauti v. '■ 

suomenės gyvenime. Rašinėjo j tikrai dailių eilių. Buvo prisidė- 1 

jęs prie R. S.-D. D. Partijos Lie- ,1 

tuvių rajono. Jo raštų buvo ir j 

musų laikraščio skiltyse. 24 d. š. 
m. tapo palaidotas Carskoje Sielo 

reformatų kpuose. 
Tebūnie Tau, jaunas darbinin- 

ke, lengva ši žemelė! 
N. L. , 

1 

Buvęs Vilniaus vyskupas baro- 
nas Ropas Laikinosios Valdžios iš 

naujo pripažintas Vilniaus vyskupu! 
ir veikiai važiuoja Lietuvon. Tatl 
nemažas pavojus Vilniaus guberni- 
jos lietuvystei ir apskritai Lie- 
tuvai. Nori žmogus paklausti 
— kur buvo tuo metu musų bud- 
rieji katalikai ir krkščionys demo- ' 

kratai. Berods labai buvo užimti 
— su savaisias kovojo ir rezoliu- 

cijas gamino. 

Rūpinimąsi buvusio V. Dūmos j 
nario kunigo Jarulaičio likimu. 
Lietuvos Vakljymo Komitete* i 

delegacija gegužės m. 15 d. ap- 
lankė užsienio dalykų ministerj 
Teresčenką ir prašė susinešti su 

vokiečių valdžia del išleidimo ku- 

nigo Jarulaičio iš nelaisvės (yra 
dabar civilgefangenen lagere Ci- 
lli) mainomis už vieną vokiečių 
pastorj, kurį paleisianti rusų val- 
džia. 

I Laikinas Lietuvos Valdomasai 

|Komitetc.s gegužės mėn. 17 d. 
posėdvj nutarė pasirūpinti likimu 
vokiečių suimtų A. Janulaičio, J. 
Vileišio ir d-ro Šabado, bus sten- 

giamasi paliuosuoti juos it vokie- 
čių nelaisvės mainų keliu — rusai 
užtat turėsią paliuosuoti kelis vo- 

kiečius tolygius vkuomenis padė- 
j jimo. 

1 Lietuvių pažintis su Suomiais. 
= Balandžio 22 d. Petrapilio 

lietuvių Studentų Draugijos de- 
i-legate c-lė Kcrpattskaitė, ir 

, ©Nrft! 
SonFiniM* 

r*;-. 

TW OLb man 
UIT-tim- Hl) IKI * 

—Donar.ey ln Cleveland Plaln Dcalor. 

TEATRAS EUROPGjiS. 
Kuomet iš Vokietijos namu girdėtis didelis bildesis—taikom reikalavimai ir pasipriešinim is 

/aidžiai—tai kaimynai (talkininkai), susirinkę, laukia kas iš to "triubelio" išeis. Jie laukia, ar 
cartais gaspadinė neišmes per duris gaspadoriaus (kaizerio). 

te rn i tas Lithuanica" delegatai: 
B. Matulionis, J. Stasiūnas, K. 
sumauskas, A. Jurgelionis ir V. 

Nagevičius—nuvyko į Ilelsin- 
citis, kur tą dieną buvo paskirtas 
susivažiavimas, "usipažimmui lie- 

uvių su suomiais. Tik mažu- 
ma finų delegatų mokėjo rusų 
•:albą, del to lietuviai daugiau 
<albėjo vokiškai. Pasirodė, sie- 
jimai prie laisvės ir neprigulmy- 
)ės tarpe šių dviejų tautų yra 
bendri. Susivažiavime viešpata- 
vo bendras obalsis: "Lai gy- 
r'uoja laisva Suomija, lai gvvuo- 
a laisva Lietuva". 

Suvažiavime išreikštas pagei- 
davimas stiprinti ryšius tarpe 
Suomijos ir Lietuvos. 

TARPE DIDŽIOSIOS 
BRITANIJOS LIETUVIŲ. 
|| Birželio 27 d. Bel'shille įvy- 

co Rusijos pavaldinių lietuvių 
eisėtns gynt komiteto posėdis, 
fane išneštos, tarp kitų, '^Kios 

evoliucijos: 
^ Nestoti Didž. Brit. kariti- 

nen«_ pirievartai ištikus, bet rei- 

calauti vežti Rusijon su šeimy- 
įomis. 

2) Kreiptis j Rusijos ''Karei- 

vų ir Darbininkų Tarybą." 
3) Kreiptis j "Letuvių Tautos 

rarybą" Rusijoj. 
4) Suvažiavimo nutarimus pa- 

iuoti j anglų partyviškus ir nepar- 

yviškus laikraščius. 

5) Sutverti naują, atskirą 
'Draugiją iRusijos Pavaldiniu 

[lietuvių) Didž. Britanijoj" tei- 

sėms ir nuo prievartos kareivia- 

vimo gynti. 
6) Steigti tos draugijos sky- 

"ius visose Didž. Brit. lietuvių 
colionijose su atsakančiomis val- 

iyboms. 
7) Įstojimas 3 d., savaitinė mo- 

<estis 1 d., bus pakelta jei rei'kės 

laug lėšų. 
II—Ta Draugija ir Centralis 

tos Dr. Komitetas darys viską, 
<as bus reikalinga ir jų galėj 
lraugijos tikslo pasiekimui: rinks 

iinias, skundus, duos patarimus, 
pildys suvažiavimo nutarimus: 

siųs raštus Rusijon, gal Britani- 

jos Parlamentan, siųs delegacijas, 
jei prireiks ir tt. ir tt. 

Be to komitetas stengsis pra- 
šalinti užsipuldinėjimus ir pra- 
vardžiavimus Rusijos pavaldinių 
darbe ar kitur. 

Stengsis susižinoti su Brit. Dar- 

anirtkų Unijoms ir tt. 

Draugijos skyriai po kolioni- 

įas gelbės Komitetui tane darbe. 

NEŽINO KAS JIS. 
D o m i n i c o.— Kodėl tu jo 

neareštuoji, matydamas kaip jis 
tavo žemriešučius ir apelsinus 
yągia? 

I .n g e 1 o:— Kaip areštuosi, 
iMŽinodamas. ar jis Kleptomani- 
^".s, ar policistas plonais drabu- 
žiaisl 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Lietuvių Rezoliucija. Liepos 
20 d. 1917 m. BrocMyn, N. Y. lie- 
tuviai ALT S. ir TMD. kuopų pa- 
kvietimu suėję skaičiuje suvirs 

[200 ypatų į viešą susirinkimą Ne\v 
Plaza svetainėje,1 Havemeyere gat., 
ir veilant susirinkimą p-ui J. O. 

'Sirvydui, išklausę visą eilę kalbė- 
tojų, (pp. St. Šimkų, Y. K. Rač- 
kauską ir Y. Alksninį) sekančiai 
nutarė: 

Kadangi Lietuvos liuosybė yra 
mūsų seniausis 'troškimas; 
Kadangi Lietuvos liuosybei iško- 
voti reikia sujungti visos lietuvių 
pajiegos, kurioje dalyje svieto mes 

nebutume išsklaistyti: 
Kadangi kaip Rusija taip ir Vo- 

kietija dar nėra geruoju pažadėję 
Lietuvos Neprigulmybės, ir lietu- 
viams pasilieka vesti organizuota 
kova už musų tautos ateitį. 

Kadaingi kaip Rusija taip ir Vo- 

kietija tiktai su lietuvių organiza- 
cijomis, o ne su pavieniais žmo- 

nėmis, prisileidžia kalbėti apie lie- 

tuvių reikalus,— 
Todėl mes pripažįstame, kad da- 

bartinis momentas verčia viso pa- 
saulio lietuvius organizuoties į cen- 

trus ir tverti-auklėti lietuvių po- 
litišką galybę iškovojimui laisvos- 
demokratinės Lietuvos, ir— 

Todėl mes pasveikiname Rusi- 
joje susitvėrusią augščiausią mū- 

sų tautos demokratinę įstaigą — 

Lietuvy Tautos Tarybą kurion 
inėjo atstovai nuo visų stambiųjų 
Lietuvos partijų, kuri Taryba jau 
sutverė Laikiną Lietuvos Valdo- 
majį Komitetą ir užvedė platr dar- 

bą už visišką Lietuvos Neprigul- 
mybę; ir— 

Todėl mes pasveikiname bei pa- 
sižadame remti susitvėrusią tau- 

tiškaiLdemokratinę Amerikos Lie- 

tuvių Ttutinę Tarybą, kuri steng- 
I sis koordinuoti visas Amerikos lie- 

Įtuvių organizacijas politiškam dar- 

jbui už Lietuvos Neprigulmybę ir 

plačiausią demokratišką liuosybę 
busiančioje Lietuvos valstijoje. 

Podraug įsakome jšįo susirinki- 
mo vedėjams pasiųsti musų nuta- 

rimų nuorašus 'Lietuvių Tautos 
Tarybai Rusijoje ir visiems lie- 
tuvių kalba einantiems laikraš- 

čiams kaip Amerikoje, taip ir Eu- 
ropoje. 

Susirinkimo vedėjai: 
Pirmininkas :.i J. 0". širvydas,. 
Sekretoriai: I,, I. Stanevičius, 

II. S> Burneika. 

IŠ KEARNEV, N. J. 
Telikus išvažiavimas. Liepos 

21 d. Lietuvos Sunų Draugija 
parengė pirmutinį išvažiavimą į 
užmiestį. į Palisaidės parką. 

Publikos dalyvavo gana daug. 
Jokių svaiginančių gėrimų nieks 

nevartojo. Visi padoriai linksmi- 
nosi ir buvo labai užganėdinti 
tokiu pavyzdingu išvažiavimu. 

Labai maloau, \ad žmonės 

myli tokius rimtus išvažiavimus, 
kuriuose nėra vietos svaiginan- 
tiems gėrimams bet vien pado- 
rus pasilinksminimas tyrame 
ore užganėdina suvargusius dirb- 
tuvėse darbininkus. 

Daugiau tokių išvažiavimų. 
Užganėdintas. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
Gerb. M. Šalčiaus prakalbos, ir 

kas jas trukdė. Liepos iC dieną 
T M D. 52-ra pk. parengė /šrerb. 
M. ?;aKuii prakalbas Nors bu- 
vo lutinga diena, bet žmonut 
nusirinko gana daug. Buvo pla- 
tinama ALT. Sandaros liter 1 lui- 
ra ir pardavinėjami p. Šalčiaus 
sutaisyti Lietuvos žemlapiai. 
Žmonės pirko su pasigėrėjimu. 

P-as M. Šalčius kalbėjo apie 
Europos ir Amerikos lietuvius. 

Kalbėtojas nurodė, kad Euro- 
pos lietuviai, pasiliuosavę iš po 
cariško jungo, sujungtomis jiego- 
mis kovoja už pavergtos savo 
tautos žmonių išliuosavimą ir už 
įvykinimą demokratijos. Jie turi 
Tautos Tarybą ir bendrai svars- 

to visus savo tautos reikalus. 
Antru atveju kalbėjo apie 

Amerikos lietuvius. Pasirodo, čia 
lietuviai visiškai pakrikę ir vie- 
ni 'kitus šmeižia. Nurodė kleri- 
kalų bjaurius darbus griovime 
C. Komiteto skyrių ir kitu" 
"Draugo" ir "Darbininko" negerus 
žygius. Socialistai taip-gi nesiski- 
ria nuo klerikalų ir kaip klerika- 
lai, varo savo partijos darbą, pa- 
naudodami tautos vardą minių pa- 
traukimui. 

Laike rinkimo aukų kalbėjo 
p. P. Petronis. 

P. M. Šalčius -kalbėdamas apie 
prakilmias musų organizacijas— 
SLA ir T. M. D.—ragino visus 
priklausyti prie jų, nes šios or- 

ganizacijos gali daug pagelbėti 
Lietuvai. 

Parduota keli Lietuvos atsta- 
tymo Bendrovės šėrai. 

Raginimu prie vienybės ir ben- 
dro darbo p. M. Šalčius paliko 
labai malonų įspūdį susipratu- 
siuose lietuviuose. 

Laike prakalbų trįs nedorė- 
liai, pasivadinusieji socialistais, 
kėlė triukšmą. Tuli kliudė svetai- 
nės pasamdyme. Klebonas taip- 
gi prisakė davatkoms gaudyti ir 
baust vaikus, dalinančius plaka- 
tus apie Šalčiaus prakalbas. Vai- 
kas B. mufcentėjo. Nežiūrint truk- 
dymų, aukų badaujantėms lietu- 
viams surinkta $11.00. 

Sočiai. Korespondentas. 

Žinios Žinelės. 
Rac/ne, Wis. 

= Švento Ražančiaus Drau- 
gystės baliuje buvo perdaug 
svaigalų. Vietos anglų laikraš- 
čiai aprašydami to baliaus muš- 
tynes sako, kad tokių kruvinų 
muštynių šiame mieste jau senai 
nebuvo. 

Topeka, Kas. 
= Miesto valdžia atidarė 6pe- 

iciales mokyklas ir skubiai mo- 
kina moteris, kunduktorystčs ir 
motormanų amato. Paėmus ka- 
riuomenėn vyrus gatvekarius 
mano aptarnauti moterys. 

Richmond, Va. 
= Susiorganizavo vienų mo- 

terių darbininkių unija, savo tei- 
sėms ginti ir gelbėti laike bedar- 
bės. 

St. Clair, Pa. 
= Tamsiausia lietuvių koloni- 

jų Amerikoje bene bus St. Clair, 
Fa. Čia dirbama tik po žeme. 
Susipratimo tarpe lietuvių 'nesi- 
mato. Saliunai ė va riogso ant 
kiekvieno žingsnio ir visi turi 
au'kso laikus, mat tamsus darbi- 
ninkai viską prageria. Kuriems 
darbininkams reikia eiti į karę, 
tie metė darbą ir girtuokliauja 
ho paliovos, idant pragėrus vi- 
sus sutaupintus centus. Prie pro- 
gos kunigas sumanė statyt baž- 
cyčią ir prisakė visiems sudėt 
po $30.00. 

Boston, Mass. 
— Šio miesto viešbučių tar- 

nautojų unija turi apie 2.500 na- 

rių. Liepos 10 d. sustreikavo 
keli šimtai tos unijos narių ir 
11 d. liepos vėl sugryžo į da.*- 
bą, :»es samdytojai išpildė susi- 

iorganizavusių darbininkų reika- 
lavimus pakėlime algos. 

Rockford, 111. 
= Liepos 5 d. Freeporte, 111. 

j buvo teisiama virš šimto Rock- 

fordiečių už nesiregistravimą 
birž. 5 d. š. m. Buvo teisiama 
nemažai ir lietuvių, paklaususiu 
Chicagos humbugierių organo 
riksmų, šie lietuviai nuteisti Į 
Chicagos kalėjimą prie sunkių 
darbų vieniems metams: S. Dar- 
ginavičius, J. Balsys, S. Klas- 
tauskas, A. Karsokas, J. Laro- 
kas, V. Petronis, J. Žukauskas, 
M. Grinius, J. Slykas, J. Sisevi- 
čius, K. Baltrumiejunas, S. In- 
driūnas, A. Valentas ir J. Januš- 
auskas. Kiti nutęsti trumpes- 
niam laikui. 

Cliffside, N. J. 
= Liepos 6 d. Kaziui Budrio- 

niui, 20 metų amžiaus vyrui, pa- 
einamčram iš Vilniaus gub., šile- 
lių kaimo, dirbusiam gelžkelyje 
prie anglių iškrovimo, laike su-i 

kr.binėjimo vagonų, garvežys be 

jokio persergėjimo pastūmėjoj 
vagonus ir K. Budrioniui tapo 
nupjautos abidvi kojos. Xelai- 
mingasai numirė. Velionis pri- 
klausė prie S. L. A. 70 kp. ir bu- 
vo labai doras vaikinas. 

New York, N. Y. 

=Liepos 20 d. atsidarė nuola- 
tinis ukrainiečių teatras, kuriame 
bus statomos geriausios ukrai- 

•niečių operos ir dainos penkias 
dienas kas savaitė. 

Los Angeles, Cal. 
= Čia yra trjs lietuvių drau- 

gystės: S. L. A. kuopa, Pašelpos 
Kliubas ir L. S. S. kuopa. Ge- 

riausia gyvuoja pirmoji. 

San Francisco, Cal. 
= Čia yra dvi lietuvių drau- 

gijos: S. L. A. 106 kp. ir L. D. 

L. D. 75 'kp. Darbuojasi tik pir- 
moji. 

Muskegon, M/ch. 
== Šiame miestelyje stoja A- 

nieri'kos kariuomenėn šie lietu- 

viai: T. Punis, J. Budris, A. Ma- 

lišauskas, F. Žiugžda, F. Ma- 

siunas, A. Motikaitis, J. Kubilius. 

Valparaiso, Ind. 
= D-ras S. Biežis ir vaisti- 

ninkasa F. Juozapavičius paau- 
kavo moksleivių knygynui dešim- 

tį doliarų. 

Thompsonvflle, Ccnn. 

= Besimatidydami trjs liet'i- 

viai: Martynas Gvazdis, S. Šu- 

tinskas ir p-lė K. Tovvasey, nus- 

kendo. Kuomet mergina pradėjo 
skęsti vienas vaikinas j;j ėmė 

gelbėti; skendo abudu. Pirmuo- 

sius ėjo gelbėt trečiasai—nus- 
kendo visi trjs. 

Montello, Mass. 

= Pirmame rekrutavimo sky- 
riui iš šio miesto eina į Ameri- 
kos kariuomenę 75 lietuviai. 

Bayonne, N. J. L 
*= Lenkas M. Kermallo, palU 

kusis Lenkijoje pači.-} su vaikais, 
susimylėjo su savo šeimininko 
A. Levandauskiene, motina pen* 
kių vaikų. Liepos 17 d. ši "pora'* 
susipyko. Kermallo nužudė Lq» 
vandauskienę ir pats nusižudė. * 

IStanhope, N. J. 
| — Siame miestelyje lietuvių 
yra 9 pavieniai ir 4 šeimynos. 
Ir tas mažas lietuvių būrelis 
negyvena sutikime. 

Cleveland, Ohio. 
= Liepps 1 d. kun. J. Hali-* 

burdn sakė pamokslą iš ".Vien. 
Liet." ir "Dirvos". Kadangi tie 
laikraščiai pagulėjo ant altoriaus, 
žmonės juos skaito šventais ir 
dar labiau skaito. 

Detroit, Mich. 
= Lietuvių Literatūros ir 

Mokslo draugija perka Lietuvo# 
Atstatymo Bendrovės šėrų ui 
SiOO.OO. 

Washoington, D. C. 

Gegužės mėmesvje j Ameri- 
ką atvyko 10,587 ateiviai, jų tar- 
pe 16 lietuvių. Per tą laiką 
šios šalies išvažiavo 5.462 žmo- 
nės, jų tarpe 22 lietuviai. Valdžia 
skelbia, kad tarpe iškeliaujančių 
yra daugiaiusia skandinavų is- 
panų ir negrų. 

Chicago, 111. 
= "Lietuvos" t .rlakcija tik ką 

gavo nemažai laiškų nuo lietu- 
vių kareivių iš Vokietijos be- 
laisvės. Teminkite jų pajicško- 
jimus talpinamus "Lietuvoje". 

New York, N. Y. 
= Liepos 21 d. laike p. Šim- 

kaus išleistuvių vakarienės sve- 
čiai Įteikė p. Šimkui dovaną—. 
čekį anat $115.00. 

—Lietuvis J. Topilis, nuėjęs [ 
svečius pas p. P. Pilėną, staiga 
susirgo ir nuvežtas j ligonbutį 
?ntrytojaus numirė. 

Union City, Conn. 
= čia gyvena tik apie vienas 

tūkstantis lietuvių, o badaujan- 
tiems Lietuvoje žmonėms niuo 

pradžios karės surinkta ir išsiųs- 
ta $1,929.87. 

S/msbury, Conn. 
=Trįs lietuviai: L. Budra, D. 

Mikalauskas ir L. Gudeliauskas 
pastojo Amerikos kariuomenėn. 

Wilkes Baree, Pa. 
= Daug šio miesto lietuvių 

stoja jj Amerikos kariuomenę 
tik gaila, kad ne j vieną, bet į 
įvairius pulkus. Daktaras F. L. 
Aleksaitis taipgi nuėjo tarnaut 
Amerikos kariuomenėn. S. L. A. 
<uopa neteko mylinio daktaro. 

New York, N. Y. 
= Liepos 1 d. Ne\v Yorke j- 

yyks ari skujų tautų lygos su- 
važiavimas. Žada dalyvauti pre- 
zidentas \Yilsonas, ex-prezide.i- 
tai Rooseveltas ir Taftas. Xuo 
lietuvių tautos dalyvausią J. Sir- 
vydas, Y. Jankauskas ir Yilmon- 
tas. 

Narrison, N. J. 
— Liepos 7 d. išvažiavo j Eu- 

ropą du veiklus lietuviai: F. Pet- 
rulionis ir A. Jakimavičius. 

Philadelphia, Pa. 
= Liepos 2/ d. "Žvaigždė' 

r kiti klerikalų laikraščiai pa- 
skelbė "Atvirą Laišką" Centrali- 
įio Komiteto pirmininkui S. 
f. Lopatto, kuriame reikalau 
icma, kad gerb. Lopatto urnai 
sušauk .ų visų tik C. K. nariu 
susirinkimą. Po "Atviru Laišku 
3a? i vąšo: Kun. Augustaitis, V. 
Lukoševičius, J. Miliauskas ir 
K. Krušinskas. 

Maspeth, N. Y. 
= Liepos ^5 d. stud. A. Ya- 

rntiejus vedė moksleivę V. Mar- 
:išiunaitę. Abudu jaunavedžiai 
;iek tiek dalyvauja visuomeni- 

name Amerikos lietuvių judėji- 
iie. 

3ardner, Mass. 

= Liepos 4 d. T. M. D. 30 kp. 
r-iknike, kuriame dalyvavo apit 
700 žmonių, socialistai sukėH 

irmydelj ir sumušė policistą 
Vienas socialistas suareštuotas, 
kuris paliuosuotas iš kalėjime 
tik užstačius $1.000 kaucijos. 



Visi lalkraSčlul siunčiami f»nkr&£ 
llal turi butl pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 

niai, ir savo tlkr^Ji vard^. 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiai rnnkraščmg 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 

riui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti plunksna Ir tik 

ant vienos popleros pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučiy. 

Apžvalga. 
Turi buti galas toms komedi- 

joms. l'er tris metus tautinin- 
kai—ir dalis katalikų—šoko po- 

litišką "klumpakojį" su kun. Ke- 

mešiu, kad prieiti prie kokio nors 

susipratimo bendruose mušu taf- 

tos reikaluose. 
Ir niekados nieko iš to tneiš- 

ėjo. Išėjo tik dar didesnis su- 

sierzinimas, dar didesni piktu- 
mai, susinervavimas ir dar di- 

desnė visuomenės demoralizacija. 
Nei vienas žingsnis, nei vienas 

sumanymas, prie kuriu kum. Ke- 

mėšis savo ranką prikišo, ne- 

įvyko ir neatnešė lietuvių visuo- 

menei nei krislo naudom,—kiei< 
tas bendro sriovių darbavimosi 

lytisi. Lietuvių Diena pasisekė 
bendrai jvykdinti tiktai todėl, 

kad 'kun. Kemėšio prie to s a- 

manymo mebuta (jis jį taipgi pa- 

gadino, kaip tik spėjo savo ran- 

kelę prie to pridėti). 
Ir dal>ar Brooklyne, laike pas- 

kutinio susiėjimo vėl reikėjo vis- 

k;i pat pradžioje partraukti dėlei 

to paties Kemėšio (skaityk apie 
tai atskirą straipsnį šiame nu- 

meryje). 
Mums rodosi, kad gana to 

''monkev-bizniavimo" L. Mes 

esame gyvai (persitikrinę, kad 
bendrai veikti mekuriuose Lie- 

tuvos klausimuose galima; męs 

žinome, kad daugelis kataliku 

tokio bendro veikimo gyvai pa- 

geidauja. Bet męs lygiai gerai1 
žinome — dabar ir akliausis tai 

matyti gali,—kad kol katalikus 
atstovaus kun. Kemėšis, tol jo- 
kis susitarimas yra negalimas. 

Negalimas todėl, kad kun. Ke- 

mėšis yra arei klerikalas, kuris 

jodinėja aat kataliku sprando, 
savo karjerą taisydamas (yes— 
karjerą—ir tai męs 'girdėjome net 

nuo p^čiii kunigų); kuris Lietu- 

vos reikalus stato anfcron vieton, 
o pirmon vieton kiša savo lyde- 
rystę ir savo klerikalų partijos 
viršenybę. 

Todėl nėra 'ko daugiau laiko 
su juo gaišinti. Tai yra "cici- 

likas," tik juodos spalvos. Jeigu 
katalikai ištikro nori bendro dar- 

bavimosi sa tautininkais ir kito- 
mis sriovėmis, kurias Lietuvos 
likimas apeina,—tai pasilieka vis-' 
natinis išėjimas: jie privalo "už-1 
marinuoti" kun. Kemešį, o savo 

sriovės vadovystę pavesti rimtes- 
niems lyderiams ir tikresniems 

patriotams, su kuriais galima bu- 

tų ne tik pasikalbėti, bet ;r su- 

sikalbėti. 
Tautininkai neprivalo dattgiaus 

(piestoj vandens grūsti ir privalo 
/ griežtai atsisakyti ką-nors ben- 

<iro turėti su tais gaivalais, ar 

tomis grupėmis, kuriomis vado- 

vauja kun. Kemėšis. Toks pri- 
valo būti jų ultimatumas. 

'Męs gerai supitantame, kad tas 

yra ytin griežtas ir daugeliui 
kataliku gal mesmagus reikala- 

vimas. Bet jokio kitokio išėji- 
mo—po 3 metų mėginimo,—męs 
nematome. Gi Lietuvos politiš- 
ki reikalai yra dabar persvarbųs,, 
!kad męs juos turėtume apleisti, 
o visą laiką pašvęsti žėrėjimui 
ant akrobato evoliucijų. 

"Liaudies Universitetas.'"' To- 
kiu antgalviu išleido brošurėlę 
Dr. A. L. Craičunas. Chicagoje. 
Trumpai'kalbant, sumanymas yra 
toks: surengti visą eilę naudin- 

gų paskaitų iš visokių mokslo 

sryčių ir paskleisti jas tarp mi- 

nių. 5io darbo atlikimui reika- 

linga yra dvejopa organizacija: 
i) reikalinga suorganizuoti" tin- 
kamus prelegentus, kurie galėtų 
sutaisyti ir perskaityti rimtas pa- 
skaitas ir 2) suorganizuoti drau- 

gijas, kuopas ar šiaip visuomene 
kad butų kam iš tų paskaitų pa- 
si.nokinti. 

"Liaudies Universiteto" suma- 

nytojas .mano, kad šiuodu tikslu 
galima bus atsiekti tiktai pasta- 
čius reikalą ant rimto, taip sa- 

kant, b u s i r e s s-l.i.k.e pamato. 

rodei visi prelegentai privalo' 
buti apmokami už savo darbą, 
nes tik tuomet galima tikėtis' 
rimtesnių paskr.itų prirengimo. 
Žodžiu, lietuvių gyveniman m3- 
citiama įvesti ką-nors panašaus 
j tai, kas jau mio ilgų metų da- 
roma garsios ''Chatauqua Socic.- 
tv" arba rusų ''Narodnųjų Uni- 
versitetų." , 

Išrodo, kad sumanytojas pa- 
šventė pusėtinai daug triūso šio 
pliano surengimui ir vertėtų, kad' 
j:s turėtų pasisekimo. Ar jis 

į turės—tas priklausys nuo to, 
kaip nutsų publika j tai atsi- 
lieps. Smulkesnes apie tai v'.f 
nias, sykiu su pačiu pamfletėli.t. 
galima gauti pas autorių, raša'it 
jam adresu 3310 S. ilalsted St, 
Chicago, III. 

Vyčiai ir klerikalzimas. Iki 
šiolei jeigu kas nurodinėjo kle- 
rikalizmo ('kunigų valdymo) blo- 
gas puses, tai .ausų kuniginiai 
laikraščiai ir patįs kunigai vie- 
nu balsu prieš tai atšaudavo: 
"Bedieviai, laisvamaniai, griauja 
tikybą, klerikalizmo tarp lietuvių 
nėra.'' 

Tai buvo visi jų argumentai. 
Kunigų ir jų klerikalizmo kriti- 
kavimą jie vadino tikybos grio- 
vimu, nors tos kritikos dažnai 
bučiavo gerų, tikinčių katalikų 

I daromo^ 
I 

et štai išeina ant scenos vy- 
čiai. Tai gražus b u rys jaunimo,— 
neabejotinai giliai tikinčio ja.i- 
nimo, 'kuris susirišo krūvon ant 

tikybos pamatu. Kad jie butų 
griovikais tikybos, to nedrįso ir 
iki šiolei nedrįsta pasakyti i<r die- 
voba:rmngiausis kunigas. At- 

penč, jiems (vyčiams) daž-nai už- 

mėtinėta, kad jie yra dažnai per- 
dideli rycieriai 'klerikalizmo gy- 
nimui. "Vyčiai—tai kunigų ar- 

mija,"—dažnai net gerus kata- 
likus girdėdavai kalbant. 

Tr jie išdalies buvo. Bet pa- 
galios. matyt, ir jeims perdaug 
ant sprando užsilipo klerikaliz- 
mo herštai 'ir jie negalėjo pa- 
kęsti, kad juos klerikalizmo va- 

dai, kaip kokias dešras, per ma- 

š;p~ varytų ir savo kunigines 
galybės budavojimui inaudotų — 

'kuniginės- galybės ir ne tikybos, 
bet politikos reikaluose. 

Ir štai męs jau girdime apie 
griežtą vyčių pasipriešinimą, gir- 
dime apie augar4< jų organiza- 
cijoj bruzdėjimą, .is, kaip ma 

noma, prives prie aiškaus -vyčių 
skilimo. 

Galima tikėtis, kad ir jie bus 

apšaukti "bedieviais, laisvama- 
niais," ;nes kuniginiai bosai kito- 

kio argumento neturi. 

O vienok prie to turės prieiti. 
Nes negalima manyti, kad ap- 
šviestesnis lietuvis, kad jis butų 
ir geriausis katalikas, galėtų su- 

tikti su tuom, kad kunigai bo 

šautų ix svietiškos politikos rei- 
kaluose. Tas rtlkštų lietuvių 
tautai greitą pražūtį. 

Rutkauskas, po Rutkausko 
Bielskis... WHo is next? Ką 
ten kalbėti apie kanclerius, pre- 
rnierus ir jų rezignacijas! Mažas 

politikėlias, nedidelius "diploma- 
tiškus 'krizius'' turime ir mes lie- 

i 
tuviai. 

Štai girdėtis, kad mūsų kaimy- 
nų klerikalų tarpe žada netrukus 

įvykti mažas kriziukas. Dr. Biel- 

skis, kuris pasiųsta atstovu, į 
"VVashingtoną, metrukus, kaip gir- 
dėtis, "rezignuos". 

Kalbama, kad klerikalų viršū- 
nėse Dr. Bielskio "atstatymas" 
yra jau taip gerai, kaip nuspręs- 
tas. Jo abelnas netaktiškumas ir 

ypač istoii, ^u Raudonuoju Kry- 
žium įr Centraliniu Komitetu 
bene bus svarbiausios priežastįs 
jo -puolimo. 

Dr. Bielskis, kaip andai Dr. 
Rutkauskas, buvo ''matoma" kle- 
rikalų partijos galva. Rutkaus- 
kas grei.ai nusirito žemyn, da- 
bar tok> pats likimas laukia ir 

jo jpėdi-nj, Dr. Bielsflcį—'abudu pa- 
sirodė menkais diplomatais ir 
savo netaktingam u suteikė lietu- 

viu politikai daugiau.s blėdies ne- 

gu naudos. 
Vienok reikia nepamiršti ir ži- 

noti tai, kad kaip vienas, taip ki- 
tas buvo tik akli įrankiai rankose 
nevainikuoto klerikalų caruko— 

jkun. Kemešio. Šisai gudruolis 
yra t&.asai "povver behind the 
throne." Jisai yra tiek gudrus, 
kad patsai neapima matomos va- 

cjovystcs klerikalų partijoj, bet 
jis valdo per savo satrapus. t 

Vra didelis tame išrokavimas. 
Nepasiseko kas nors, susikompro- 
mitavo kur klerikalai per savo 

politiką,—braukšt satrapui per 
galvą! Jo vieton ikitas maneki- 
nas; gi patsai "Viešpats" saugus 
ir niekados nepajudinamas, žmo- 
nių akyse nesuteptas. 

Reik pripažinti, kad Amerikos 
lietuvių politikoj k u n. Kemėšis 

pasirodė vienas iš gabiausiu "ma- 
šininės politikos" tvėrėjų. Bet., 
n il^ai jis jos lengvatikių \ ei- 

kėjukų sprandais? 
Klerikalų partiją čia Ameri- 

koje tasai pats kun. Kemešis su- 

organizavo ir keletą sytkiu žymiai 
susikompomitavo: suardymas ben- 
dro seimo, kuris galėjo įvykti 
pačioj pradžioj karės; suardy- 
mas Ccntralio Komiteto, 'kurį už- 

mezgė nesiklausus kun. Keme- 
šio: muolatinis neprileidimas prie 
žmonių vienybės—štai keletas 
žiedelių, kuriuos pagalios prade- 
da matyti net ir akliausi žmonės. 

O kadangi visos šitos machina- 
cijos neišvengiamai paeina iš kun. 
Kemešio mašinos, tai galima ne- 

abejoti, kad katalikų tarpe kils 

reakcija ir prieš šitą* magiką. 
Vertimais Rutkausku. P.ielskių 

neilgai tegalima bus muilinti 
visuomenei akis. Įšalti ne jie, bet 
tasai "didis magas," kuris sa- 

vo nolitikieriavimu pagimdė tarp 
Amerikos lietuvių tokią suirutę, 
kokios męs dar nebuvome turėję 
—ir tai tokiu laiku, kada visos 

musų lietuviu jiegos turėjo buti 

įtemptos Lietuvos gelbėjimui. 
Žmonės supras, kad net šitą di- 

delį istorišką momentą tasai lie- 
tuviškas Machiąveli nesidriovė- 
jo išnaudoti savo klerikališkos 

partijos n*Mdai. Ir kuomet žmo- 
nės tai f A.ras, tai jisai taip nu- 

garmės nuo augštybių, kaip kad 
anais laikais nugarmėjo kun. Mi- 
lukas, kuris ne mažesnius gabu- 
mus turėjo ir už Kemešį. 

Pirmi žaibai jau padangių ho- 
rizonte matyti—tai bruzdėjimas 
Vyčių organizacijoj, kuri atsisa- 
ko valgyti iš Kemešio irankos. 
Audra bus. ir neabejotina. O ka- 
da perkūnas trenks, tai iš šiądic- 
ninio stabo diktatoriaus pasiliks 
tiktai neskani atmintis. 

Ar bus paskutiniai karės me- 

tai? Liepos 29 d. suėjo trįs me- 

tai, kaip pirmas austrų kanuolės 
suvis nulėkė skersai Dunojaus 
upę į serbų sostainę Belgradą; 
rugpjūčio 1 d. suėjo trįs metai 
nuo laiko, kaip užsiliepsnojo vi- 
sa Europa. Prasidėjo jau kefvirti 
metai didžiausios pasaulio karės. 
Ar jie bus paskutiniai? Tai yra 
klausimas, į kurį miekas atsakyti 
negali. 

Bet peržiurėjus šituos tris me- 

tus, aiškiai matosi trįs atski- 
ri perijodai. Pirmais metais 
paaiškėjo, kad Vokieti- 
ja neturės lengvo pikmyko ir ne- 

pasmaugs visos Europos pirmu 
savo urmu. Antri m. buvo metai 
didžiausių Vokietijos pergalių 
Vokietija iššovė savo smarkiausį 
per kurną, sumušdama rusus ir 
užimdama Lenkiją ir Lietuvą. 
Bet tasai perkuruas neužmušė 
nei Rusijos, nei talkininkų. At- 
penč, gale antrų metų vokiečių 
pirmyineiga Rusijon sustojo, vo- 

kiečiu fcitas suvis priešais Verdu- 
ną nenusisekė Pradedant tre- 
čius karės metus, įviko aiški per- 
svara: talkininkai ėjo vis stip- 
ryn, o vokiečiai, matomai, jau 
buvo pasiekę pat viršūnės savo 

galybės. Trečiais metais talki- 
ninkai visur pradėjo imti aišku 
viršų: vokiečiai, neskaitant Ru- 
munijos incidento, visur turėjo 
gintis, o talkininkai jau buvo už- 
puolikais. 

Trečiais mietais j vyko ir dvi 
svarbiausios permainos, kurios 
davė šiai karei visai naują iš- 
vaizdą ir naują tikslą—tai Rusi- 
jos revoliucija ir Amerikos įsto- 
jimas karėn. Šitie du apsireiški- 
mai pastatė iš vienos pusės di- 
džiąsias pasaulio demokratijas, o 
iš kitos pusės didžiąsias pasaulio 
monarchijas. Ketvirti metai gal 
•parodys, kuri iš jų turi pasaulyj 
užviešpatuti. Tikėkimės, kad 
šitie metai bus paskutiniai kai- 
zerizme ir monarcliiškų auto- 
kratijų metai. Tik demokratijoms 
paėmus viršų, galima tikėtis, 
kad daugiau® panašių skerdy- 
Įnijj nebus, 

Kam tveria "Djarbininkų" Ta- 
rybą. Įvairių 'kalbų dabar eina 
apie tai, kokiu tikslu p. Grigai- 
tis ir '"Naujien^" sumanė tverti 
"Darbininkų Tarybą." 

Ir ištikrųjų, juk socialistai tu- 
ri savo grynai , "darbininkišką " 
o i ga n|i / ae i i ą—-ISoc į alistu S ą j u-n- 

gą, tai kam .ęlar kitą tverti? 
ir štai randame tų pačių so- 

cialistų laikraščiuose įvairiu spė- 
jimų. Vieni sa'ko, kad p. llri- 
gaitis. nori išsigelbėti savo 

unarą" ir autoritetą, ir patapti 
lyderiu naujos organizacijos, nes 
t«rp socialistu, Socialistu Sąjun- 
.goje, Kapsukas jam vadovystės 
"karūną" visai numovė. 

Kiti-gi,—ir tai žymus socia- 
listų Sąjungos veikėjai,—tvirti- 
na, kad "Naujienos" tveria tą 
''Darbininkų Tarybą" todėl, kad 
"tuomi toliaits užtikrinti sau 

būvį (Skait. "Kovoj,"num. 3o). 
Vadinasi, tveria, kad galėtų 

iš tų minių pasidaryti sau biznį. 
Veikiausiai-gi yra taip, kad ir 

vieni ir kiti, turbut, kuri teisy- 
bės. Nes kaip ten nekalbėtum, 
tas nėra sriovių, ar kokių nors 

politiškų grupių darbas ir suma- 
nymas. Nei viena lietuvių srio- 
vė tai '"tarybai" nepritarė. O 
Lietuvių Socialistų Sąjunga tą 
"tarybą" aštriausiai pasmerkia. 
Jai pritaria visų pirmiausiai pa- 
čios "Naujienos," o paskui "Ke- 
leivis"—t. y. kaip sykis tie laik- 
rasciai, kurie, anot pačiu socia- 
listu, yra ne id'ejos. bet b i z- 

n i a v i laikraščiai. Iš to ir gali- 
ma suprasti, ten n tokia organi- 
zacija reikalinga—idėjai, ar biz- 
niui ? 

DraugŲ" tarpe. P-as Grigai- 
tis, Naujienų" redaktorius, duo- 
da iokį .pamokslą "Kovai," jos 
j?£Čios s/kiltyse: 

"\ isus.Sj kufie nepritaria jai. 
ji l'Kova'j} nipkina ir stengiasi 
diskredituoti žmonių akyse. 
Tame savo darbe ji nevengia 
absoliučiai niėko. Tikslas iai I- 1 

pateisina yisas priemones. Sa- 
vo oponentus [priešininkus] ji 
pravardžiuoja paniekos vardais, 
ji iškraipo jų mintis, ji suklas- 
tuoja jų žodžius, ji prasima- 
no apie juos nebūčiausių daly- 
ku, ji šmeižia juos ir kursto 
prieš juos savo pasekėjų ne- 

tapykaintą. Jos elgimąsi pole- 
mikoje primena taktiką risti- 
ninko. kovojančio pagal taisyk- 
lę ''Catch as you can catch" 
(Griebk, ur. ko pagriebsi) : kaip 
tas ristininkas kad mėgina sa- 

vo priešui ir sprandą nulauži, 
ir koją išsukt, ir vidurius ke- 
liais sutrinti, kad tik parbloi 
kus jj. taip "Kova" daro visa, 
ką tiktai pajiegia. parbloškimui 
savo oponento. 
Aną demą vienas socialistas— 

ir toli gražu ne "kovietis," per- 
skaitęs viršminėtą stnaipsnj. pa- 
sakė: "P-as Grigaitis labai ga- 
biai nupiešė portretą—savo ir sa- 

.•o "Naujienų"... 
Ir jis teisybę nuporino. No;s 

"Kova" ir kiti socialistų 'laikraš- 
čiai dažnai turi ilgus ir smailus 
iiežuvėlius, bet "Naujienos" sa- 

jo panašiomis "cnatomis" sumu- 

ša juos visus \ dulkes. Gal ir 
pati "Kova" nuo "Naujienų" to 

pasimokino? 

PATEKUS KARIUMENĖN. 
Mus klausia, ar patekus ka- 

riumenėn galima bus gauti "Lie- 
tuvą." 

Taip. "Lietuvos" skaitytojai 
gaus laikraštį visur: ar jie butų 
čia Amerikoj, ar juos išsiųstų 
Francuzijon. 

Pašaukti kariumenėn "Lietu- 
•v/t # # vos" skaitytojai teiksis tik pa- 

duoti savo naujus antrašus. Męs 
prižiūrėsime, kad "Lietuva" juos 
pasiektų. 

KITA -KLiuyris. 
D r a u g a s.—» Ar bandei ome- 

nyje skaityki ayįiS per tvorą šo- 
kant, kuomet negali užmigti? 

Nemiegi s.t- Bandžiau, bet 
nuo to dabar ąršiau. Pradėjus 
avis skaityti, tuojaus prisimena 
skola mėsininkui ir dar aršiau ne- 

galiu užmigti. 

KARIAUTI. 
J i s.— Ar galiu su tamista eiti 

drauge ? 
J i.— Taip. Mano vyras tik apie 
Jis— Apie mane? Kągi jis 

pasakė? 
Ji.— Man išeinant mano vyras 

pasakė: jau temsta, pamatysi, 
kilo ko&§ £t£nbj.'j&i5 ^risikatiittų 

KAD ITIK NEBŪTŲ PERVĖLUL. 
Kuomet Lietuvos laisvė skusta politiškos pražūties vilnyse, vienatinis jos išgelbėjimas—tai 

visu lietuvišku partijų ir sriovių susitarimas. Ar tas kada nors įvyks? Ar gal Lietuvos laisvė, 
neuslaukdama pagelbos, pasiners ant visados pražūties jūrėse?... 

MARGUMYNAI. 
BOBUTĖS LAIŠKAI. 

Rusijos revoliucijos moli- 
na, Ekaterina Breškovskaja, ra- 

išo ponei Dodley j Bostoną se- 

kančiai : 

"Rusijoje viskas eina geryn ir 
geryn. Valstiečiai tvirti ir pasi- 
r3 žę išpildyti viską, kas nuo j.i 
reikalaujama išgelbėjimui Rusi- 

jos. Yra žmonių, persiėmusių vo- 

kiečių idėjomis, bet jų mažai, li- 
kai. kuriuos jie buvo sukėlę Ru- 
sijoje, jau baigiama sklaidini). 
Tokia didelė revoliucija kaip 
mūsų, negali praeiti be nekuriu 

sunkumų". 
Poniai Black\vell "bobutė" ra- 

šo: 

"Aš važinėju po musų berybę 
šalį. Žiūrinėja ir kalbu. Ilgi ken- 
tėjimų metai parodė savo įtek- 
mę. Visur jaučiamas draugišku- 
mas. Francuzai ir anglai stebisi 
{vairiomis tautomis apgyventos 
plačios Rusijos žmonių solida- 
riškumu." 

SRIOVĖS PRIVALO 

KARIAUTI. 

C h i c a g o, 111.—Gerb. Redak- 
Jcija: Sriovių kova "privalo buti. 

Ji yra net būtinai reikalinga. 
Pasikėsinimas srioves suvienyti į 
vieną vienutę—tai Neišmintingas 
žingsnis. Tas mums pakenks; 
tas mums ant nenaudos išeis; 
tas mus apmarins; tas mus pa- 

darys pasyviais ir neveikli, is. 

Sriovės turi kariauti tarp sa- 

vęs,—tik ne piemeniškais prasi- 
vardžiavimais, koliojknais bei 

neteisingais prasimarnymais. Jų 
vietą turi užimti rimti išvadžio- 
jimai, prirodinėjimai, pertikrinan- 
tieji faktai. 

Tautininkų sriovė, nors ant 

jos labai užsipuldinėja, visgi yra 
viena iš svarbiausiu ir galingiau- 
sių griovių. Nes, pirma, ji iki 
šiolei nuveikė <laivgiausiai kon- 
struktyvių, aiškiai matomų dar- 

bų. Antra—šita sriovė turi dau- 

giausiai intelektualės ir veiklios 

pajiegos, ir trečia,—ji pirmutinė 
pramušė kelią visiems konstruk- 

tyviems darbams. 

Tautininkai sutvėrė ir palaiko 
Susivienijimą Lietuvių Ameriko- 
je ir Tėvynės Mylėtojų Drau- 

giją, Paskui šitas dvi organiza- 
cijas seka ir jas pamėgdžioja ne- 

suskaityta daugybė visokiariojpęs 

rųšies frategvalių, idėjinių orga- 
nizacijų ir niekas toliaus už jas 
nenužengė. Tas, kas buvo su- 

tverta per SLA., ar per T M D., 
—yra neužginamai rimti darbai, 
kokių dar nei viena kita sriovj 
atlikti negalėjo. 

Dr. A. L. Graičiunas. 

AR YRA IŠROKAVIMAS? 
Chicago, 111. Gerb. Redak- 

cija:—"Kaip Dievas ką mori nu- 

bausti, tai protą atima" — saky- 
davo nesykį mūsų tėveliai. Taip 
išeina ir su tais, kurie dabar no- 

ri sutrukdyti Ameriką nuo karės. 
Jie sako. kad Amerikos žmonės 
karės nenori ir kad Amerikos 
rengimąsi prie karės subudavos 
čia utilitarizmą. 

Pirmas argumentas yra teisin- 
gas. Amerikos žmonės karės ne- 

nori. Tą jie parodė per pustrečių 
metų, mėgindami laikytis nuo- 

šaliai nuo jos. Vokiečių šnipavi- 
mai, intrigos, d'mamitavimai, skan- 
dinimas Amerikos laivų ir pilie- 
ių ir mėginimas sukurstyti Mek- 

siką ir Japoniją, kad jos užpultų 
ant Amerikos, atidarė šio-s šalies 
žmonėms akis ir privertė juos no- 

roms-rtrnoroms stoti karėti su Vo- 
kietija. 

Iš kitos-gi pusės kiekvienas tai- 
kos šalininkas, kiekvienas utilita- 
rizmo priešas, kiekvienas darbi- 
ninkas ir darbininkų kliasos drau- 

gas,—jeigu jis supranta pasaulio 
gerovę, jeigu jį apeina Amerikos 
likimas—privalo šitą Amerikos ka- 
rę remti. 

Kodėl? Todėl, kad jeigu Vo- 
kietija šitą karę išloš, tai ant 
Amerikos bus užkrauta tr.kia kon- 
tribucija, kurios nei męs, nei mu- 

šu vaikai neišmokės. O tas reiškia, 
kad kiekvienas žmogus Amerikoj, 
kiekvienas darbininkas turės kas 
savaitė trečdalį, ketvirtdalj, ar ko- 
kią kitą <falį savo uždarbio ati- 
duoti ant "padotkų," kuriais tą 
kontribuciją vokiečiams reikės iš- 

rinkti. Ir to dar maža. Jeigu 
Vokietija šitą karę išloštų, tai 
Amerika savo locnam apsisaugo- 
jimui butų priversta užlaikyti ma- 

žiausiai vieno milijono armiją 
n u ol at o s, kad apsisaugoti nuo 

laukiamo užpuolimo ant Ameri- 
kos. O tas reikštų, kad ir Ame- 
rikos žmonės turėtų eiti karei- 
viauti, kaip kad Rusijoj ėjome.; 

Tas reikštu, kad užlaikymui to- 
kios armijos turėtume męs, dar- 
bininkai, mokėti kas metai šim- 
tus milijonų doliarių. Tas reik- 

štų, kad jau negalėtume leisti tiek 
pinigų ant mokyklų, ligonbučių, 
knygynų ir kitų naudingų įstaigų, 
nes didesnę dalį mokesčių turėtų 
suėsti užlaikymas armijos ir mil- 
žiniško laivyno-—užlaikymas mili- 
tarizmo. 

Taigi žiūrėkime, kad priešinda- 
miesi šitai karei čia Amerikoj 
nepasijustum taip, kaip tas, kuris 
nuo vilko bėgdamas, ant meškos 
užbėgo. Męs turime apsirokuoli 
kas mus ir musų vaikus laukia. 

Amerikonai tą gerai supranta, 
o musų ateiviai—ne visi. Nes 
juos Amerika gal ir neapeina. Bet 
tuos ateivius, kurie čia apsigy- 
veno nudatai, tas apcima. Ame- 
rikonai mato, kad ateiviai dai- 
giausiai priešinasi ir todėl pra- 
dės juos spausti. Kai prieis prie 
to, tai nauji ateiviai negalės nei 
nosies parodyti. Ir čia vėl pa- 
kenksime ir sau ir tiems savo 
brol ams, kurie vėliaus gal jieškos 
sau prieglaudos Amerikoj. 

Amerikoj nėra viekas gerai. Tą 
„1.1— i-- r» -i • • 
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tija karę išloš, tai neteksim ir tti 
gerumų, kuriuos iki šiolei Ame- 
ikos žmonės turėjo. 

Lietuvis Kareivis. 
o 

S o. O m a h a, Nebr.—.Gert). 
Redakcija: Pas mus eina visokių 
kalbų. Ar (Amerikos valdžia tu- 
*i tiesą imti kariumenėn nepilie- 
čius, kurie 'neturi pirmų popierų 
ir ar juos ims? 

Nepilietis. 

Amerikos valdžia neturi tiesos 
priverstinai imti kariumenėn tų, 
kurie neturi pirmų pilietiškų po- 
pierų, nes tokių įstatymų nėra. 

Bet dabar yra kongresati įnešta 
du ar trįs sumanymai, kurie pa- 
da vadi ja, kad nepilieciai arba pir- 
mas popieras išsiimtų, arba jie bus 

deportuoti į savo šalį. Jeigu pa- 
našus įstatymas pereis per kongre- 
su, lai tada reikės arba popiera! 
imti, arba Europon grįžti. Yra 

labai galimas dalykas, kad pana- 
šus įstatymas per kongresą pereis. 

Redakcija 



ŠERNO REIKALAIS. 
Detro.i.t, M.i.c.h.—fierb Re- 

dakcija: Seno ir užsitarnavusio 
veikėjo likimas pu valo visus Ame- 
rikos lietuvius apeiti. Jis dirlK> nc 

sau ir ne vienam Olševskiui, bet 
daugiausiai dirlx> visuomenei. To- 
dėl visuomenė daugiausiai ir ori- 
valo dabar jo likimu pasirūpinti. 

Lietuvoje" paminėtas sumany- 
mas išleisti visus Šerno raštus vie- 

noj laidoj man labai patinka. O 
tą darbą atlikti ga.i tik Tėvynės 
Mylėtoju Draugija. Jeigu Tėv. 
Myl. Draugija turėdama tik porą 
šimtu (loliarių ižde ir būdama vi- 
sai pakrikusi nesibijojo imtis už 

išleidimo Dr. Kudirkos- raštų, tai 
kodėl ji turėtu bijotis išleisti Šer- 
no raštus dabar, kac''' ji turi su 

viršum 3,000 narių? 
Imkitės, vyrai, darba, o visuo- 

menė bus su jumis ir parems. 
Detroitietis 

KUR PRIEŽASTIS? 
K i t c h e 11 e.r., O.n.t C.a.n.a- 

d.a. Šeštinių sekmadieni Šventas 
Tėvas paskyrė tokia diena^kurio- 
je butų renkamos aukos viso pa- 
saulio katalikų bažnyčiose ba- 

daujančiai Lietuvai. Apie tai bu- 
\o nemažai rašyta visuose lietu- 
viškuose laikraščiuose. Ta diena 
praėjo ir katalikiškose Suvienytų 
Amerikos Yalstyjų bažnyčiose, ku- 

riose kunigai ne lietuviai, tam 
tikslui aukos visiškai nebuvo ren- 

kamos. Net daugelyje tokių baž- 

nyčių, kur kunigai lietuviai, au- 

kos badaujantiems lietuviams taip- 
gi nebuvo renkamos. 

Jeigu kartą Šv. Tėvas tokią Die- 
ną paskyrė, tai^ reikia tikėti, kad 
viso pasaulio katalikiškiems vys- 
kupams ir pranešimai apie tai bu- 
vo išsiuntinėti. Amerikos lietu- 
viams kunigams būtinai reikia iš- 
tyrti, kame yra priežastis, nerin- 
kimo aukų badaujantiems lietu- 
viams. Nejaugi katalikiški Ame- 
rikos vyskupai tyčiomis atitraukė 

kąsti j duonos nuo badaujančių lie- 

tuviu lupų? 
.Nors Kanadoje lietuvių yra vi- 

siškai mažai, bet pav. Kitchene- 
r'e, kur gyventojų yra apie 19,000 
(Hamiltono diocezijos) ir nėra ne 

vienio lietuvio kunigo, klebonas 
Fislier pranešė savo parapijonatns, 
kad tas ir tas šventadienis yra 
nuo popiežiaus paskyrtas rinkimui 

aukų badaujantiems lietuviams. 

Kunigui Fislier pasakojant apie 
lietuvių vargus dauguma svetim- 

taučių net apsiverkė. Girdėjau, kad 
tą dieną čia suęinkta badaujan- 
tiems lietuviams apie -keli šimtai 

doliarių. Ir lenkų sekcijos kunigas 
tą dieną rvnko aukas badaujan- 
tiems lietuviams. Surinko apie 
$100.00. 

Taigi Amerikos lietuvių kuni- 

gų yra priederme ištyiti, kokių prie 
žasčių dėlei nebuvo renkamos au- 

kos tam tikslui Amerikos katalikų 
fea 7. nyčiose. C. P. 

Naujas Žemlapis. Nesenai iš-į 
ėio iš spaudos naujas Lietuvos 

žemlapis. Jis trtkio pat didumo, 

kaip ir sentaus išleistasai "Lte-1 
tuvos Ūkininko" bendrovės žem- 

lupis—25 verstai colyje, o smulk- 

menose apsirubcžiuojama paro- 

dymu t»k bažnytkaimių (ne kai- 

mų). Jis turi ncdateklių—yra 
pusėtinai klaidų varduose (tai 
korektūros klaidos), bet, suly- 
ginus jj su "Lietuvos Ukinin' o" 

žemlapiil, jis nesulyginamai aug- 
fčiau u r jį stovi. 

Teisybę pasakius, "Liet. Ūki- 
ninko" išleistasai žemtapis nėra 

visai vertas žerrclapio vardo—tai 

ta'p sau mėgėjo braižinys,— ir 
pusėtinai 'blogas braižinys, kurj 
sarmata žemlapiu pavadinti. Ši- 
sai gi p. Šalčiaus išleistas žem- 

lapts bent paviršutinę technišką 
išvaizdą žmogišką turi. Teisybl, 
žemlapio taip vadinamoji »p r o- 

jckcij.a (būdas sutaisvmo me- 

ridianų ir paralelių tinklo) y;a 
visai netobulas ir klaidingas, bet 

tiž tai o. šalčiaus, kaipo re kar- 

tografo ir ne specialisto, tame 

kaltinti negal'ma. 
Etnografinės Lietuvos rubežius 

(tai yra rubežius tarp lietuvių ir 

moarurų bei baltgudzių) yra, turbut, 
tik paviršutiniai arti teisingumo, 
res leidėjas, suprantama, negalė- 
jo turėti užtektinai medžiagos, 

, patikrintos ant vietos. Tas bus 
teisybė, kalbant ypatingai apie 
rubežių tarp lietuvių ir gudu 
Oardino ir Vilniaus gubernijose. 

Žemlapio 'kaina f\o centų ir ga- 
lima gauti pas leidėją,—M. šalčių. 

Srovių Atstovų Konferencija 
Amerikos Lietuviu Tautinė Ta- 

ryba, viename iš savo vėliausiu 
posėdžių apsvarstė laikraščiuose til- 
pusi pakvietimą nuo kataliku srio- 
vės atstovo, l)r. J. Bielskio, kad 
Įvykinus bendrą tarpsriovinį pasi- 
kalbėjimą apie Lietuvos politis- 
!vlis reikalus ir pasitarus, bene bus 
galima susitarti Amerikos lietuvių 
sriovėms veikti išvieno. Tatai pa- 
•. varsčiusi A. L. Taryba, nutarė 
tokiame pasrkalbėjime dalyvauti ir 
išrinko tam tikslui i ris savo at>to- 

vus. 

toksai tarpsriovinis susirinki- 
mas įvyko liepos 25 d. I917, Cent- 
ralinio Komiteto c ise, 320— 5th 
Avenue, N'e\v York. N. Y. Nuo 
vidurinės tautininku demokratų 
sriovės pribuvo, atstovai šie: V. 
F. Jankauskas, St. Šimkus ir J. 
O. Sirvydas. Xtto katalikų sriovės 
pribuvo: kun. F. Kemėšis, J. Kau- 
pas ir Dr. J. Bielskis. Nuo socia- 

listų sriovės nebuvo nieko. 

Apie 9 vai. išryto tapo atidary- 
ta posėdi pirmininkavimui pa- 
kvietus 5i. oimkų, o sekretoriavi- 

mui—J. Kaupą. Pirmiausiai Dr. 
Bielskis trumpai papasakojo, delei 
ko jisai išsiuntinėjo laikraščiams 
pakvietimą j tarpsriovinę konfereti 
ciją. Tai buvę labai svarbios ži- 
nios apturėtos iš Šveicarijos, iš 
tenai e>atičios nuolatinės Lietuvių 
1 >elegacijos. Perskaitė iš minėtos 
delegacijos anglų kalba rašytą 
pranešimą, kuris nupiešia vėliau- 
siai apsireiškusią vokiečiu grobi- 
mo ir teriojimo politiką linkui Lie- 
tuvos. Delegacija ragina ameri- 
kiečiu.-. lietuvius prie energiškų 
žingsnių užsistojimo už teriojamą- 
ją Lietuvą ir kovai už išliuosavi- 
mą Lietuvos. 

Ši konferencija tatai paima svar- 

styti ir rand?, kad dabar ištikro 
reikalinga tSvieno lietuviams ame- 

rikiečiams darbuoties. Paėmusi ši 
iš Šveicarijos Delegacijos prane- 
šimą pamatau, pradeda apkalbėti 
budus, kokiais galima but" Lie- 
tuvai politiškai pagelbėti. Daug 
klausinių pastato tiktai pradinei 
užmazgai, tuom tarpu paima minė- 
tos delegacijos pasiūlymą apie or- 

ganizavimą lieteuviškų legijonų, 
kurį klausimą Lietuvių Tautos 
Taryba Rusijoje pasibriežė. Ap- 
kalbėjus šito klausimo stambesnias 
dalis, ši konferencija pereina ant | 
vidurinio amerikiečių lietuvių srio-J 
v'ų nusistatymo, kad sutartinai 

politikoje darbuoties. 
Minėtą klausimą pakėlus, katali- 

kų sriovės vardu kun. Kemešis 
pasiūlo kaip katalikų ta.p ir tau- 

tininkų demokratų abidvi Tary-Į bas palikti savo augščiausiojcga- 
lėje, tiktai kiekvieną politikos dar- 

bą perleisti per abejų tarybų nu- 

balsavimą, o paskiaus la pavesti 
išpildymui abejų sriovių delega-! 
tams esantiems Washingtone. Ka-' 
talikaį turėtų, kaip ir dabar turi,' 
sav.> delegatu Dr. J. Bielskį, o' 
tautininkai demokratai turėtų sa- j 
vo delegatą p. C. Kasputį ar kas 
kitas j jo vietą butų išrinktas. 

Vidurinės sriovės vardu kalba 
pp. V. F. Jankauskas, J. O. Sir- 

vydas ir St. Šimkus, kurie delei 
abejų Tarybų palaikymo iš prin- 
cipo sutinka su katalikų sriovės 
pasiulvmu, bet podraug nurodo, 
kad kun. Kemešiaas siūlomoji pro- 
pozicija verkti per dvi Tarybas 
yra praktiškai negalimas daiktas. 
Svarbiausi tos propozicijos yda 
yra tame, kad susirašinėjimai tar- 

pe Tarybų, abeji nubalsavimai, 
paskui galintis iškilti nesusiprati- 
mai ir nesutikimai delei ant raš- 
to vedamųjų klausimų ir delei jų 
kai-kurių atskiru punktų, užims 
kartais po du mėnesiu ar daugiaus 
laika Tuom tarpu musų politiško 
reikalai kartais reikia nutarti la- 

bai umu laiku ir tas galima atlik- 
ti tiktai susirenkant bendrai nuo 

abiejų sriovių atstovams. 

Tautininkai demokratai pasiūlo 
sekančią propoziciją: reikia palik- 
ti kaip katalikų Amerikos Lietu- 
vių Tarybą taip ir tautininkų de- 
mokratų Amerikos Lietuvių Tau- 

tinę Tarybą savo dabartinėje sąsta- 
toje, jeigu katalikai nesutinka iš 
abiejų tarybų padaryti vieną, gry- 
nai reprezentuojančią visą musų 
išeiviją Amerikoje. Kadangi kata-j 
likai ant to nesutinka, tai reikia iš-j 
rinkti nuo abiejų tarybų po lygią! 
dalį atstovų j Vyriauiį Išpildomą- 
jį Komitetą, j kurį, sakysim, inei- 
tų pc 3 ar 4 atstovus nuo k'flkvie- 

nos iš šių abiejų sriovių. Tasai 
^ 

Komitetas turėtu grupuotis aplin- ^ 
Icui Xew Yorką, kadangi Čionai yra; 
didžiausis visos Amerikos politi- 
kos centras. Tasai komitetas veik- 
tu visuomet bendrai su abiejų ta- 

rybų nurodymais, bet svarbiuose 
reikaluose butų ingaliotas veikti 

greitai, abiejų sriovių delegatams 
pritariant. Nurodinėta buvo, kad 

tarybos susivažiuoja tik po porą 
sykių ant metų, todėl jos jv~>lit:š- 
kuose darbuose labai nemiklios, o 

ką jos veda savo darbus per kri- 
vūles ir korespondencijas, tai tas 

užima irgi mėnesius laiko, ir nie- 
kas be bendro pasikalbėjimo gerai 
neišeina. Priešingai gi tokis komi- 
tetas turėtų savo posėdžius kaip 
galima tankiai, ir esant iugalioti- 
niams arti New Yorko,tankus su- 

si važinėjimai ne tiek daug kaštuo- 

tų ir netiek daug laiko reiktų su- 

gaišti. 
Ant šitos tautininkų demokratų 

propozicijos kun. Kemešis kata- 

likų vardu užreiškia visišką pasi- 
priešinimą, motivuodamas tą tuo- 

mi, kad toksai komitetas butų "ne 
demokratiškas", kad katalikų vi- 
suomenė jam nepritarsianti, kad 
katalikų visuomenėje galėsiąs įvyk- 
ti skilimas, kad tautininkai demok- 
ratai ncgalj savęs skaityties ly- 
giais su katalikais, nes katalikai 
turi daugiau savo sriovėje žmo- 

nių, ir tt. Paskiaus kas-žin ko kun. 
Kemėšis pradėjo ginčyties su p. 
Šimkum delei pirmesnių polemi- 
kų per laikraščius. Besiginčijant 
nueita nuo temos, ir kun. Kemė- 
šis, nebelaukdamas tolesnių pasi- 
kalbėjimų, pasiėmęs skrybėlę ap- 
leido susirinkimą, nei su vienu iš 

posėdyje esančių nei neatsisveiki- 
nęs. Kiti gi du katalikų atstovai: 
Dr. Bielskis ir p. Kaupas, irgi 
nieko negalėjo beįveikti,. todėl ir 

jie neužilgo išėjo. Bent tie man- 

dagiau ur lottn. Kemešį pasielgė, 
ties kaip priguli su likusiais atsis- 
veikino. 

Skaitau reikalingu primigti dar^ ir tą, kad kun. Kemėšis, išeidamas 
metė j tautininkų demokratu sro-Į 
vės atstovus šiokį pasakymą:—j "Daikr matau, kad jums nerupi 
Lietuvos ateitis; jums labiau rupi 
jusų partijos reikalai". Aš labai 
gerai pamenu, kad kun. Kemėšis 
lygiai taip į musų srovę metė po 
kelis sykius ir lygiai šituos pa- 
čius žodžius, dar anau metais,' 
kuomet męs buvome bandę vidu-j rinę ir katalikų srovę prikviesti ( 
j koaliciją ir j garsųjį, o nenusi- 
sekusyjį "bloką". Bet musų visuo-| 
menė matė tuomet, kaip lygiai 
mato ir iš šito musų pasikalbę-1 
jimo, kad iš viduiinės srovės ats- 

( 
tovų pusės nebuvo nei mažiausio 
šešėlio, kuris parodytų, kad męs 
butume iškišę savo partijos rei-, 
kalus, ir nustumę ant antros vie- 
tos Lietuvos reikalus. Priešingai, 
mano užrašytasai pasikalbėjimas 
parodo, kad męs labai karštai troš-J 
kome ir tebetrokštame sudaryti' 
amerikiečių lituvių politišką stip- 
rybę, kad atnešti Lietuvai pagelbą. 
Ir dabartiniame musų pasiryžime 
dėtis į bendrą darbą su katalikais, 
męs savo partijos -eikalus -statė- 
me ant antros vietos. Jeigu nesu- 

tikome iš sykio ant kun. Kemė- 
šiaus pasiūlymo, tai męs juk aiš- 
kiai nurodome ir delko nesutin- 
kame. Męs padavėm pasiūlymą, 
kuris yra ne partyviškas, bet kaipo 
iš techniškosios pusės lengvesnis. 
Jeigu toliaus butume pasikalbėji- 
mus tęsę, tai gal vėl dar butume 
susilaukę naujesnių pasiūlymų iš 
abiejų pusių, ir ilgainiui butume 
galėję prieiti prie galutino susita- 
rimo. 

7*et... -kuri. Kemėšis nenorėjo to- 

liaus ir kalbėti. 
Tokis tai rezultatas is musų 

tarpsriovinės konferencijos. Sten- 
giausi užrašyti tą trumpa pasikal- 
bėjimų turinį kuoteisi'.giausiai. 
Jeigu kame paklydau, tai persipra- 
šau ir meldžiu pataisyti. Nema- 
nau, vieno4c, kad jie galės šį pa- 
sikalbėjimą nušviesti sau prielan- 
kesnėje pusėje. Mums rodos, kad 
kun. Kemėšiaus tokis demonstra- 
tiviškas pabėgimas iš musų kon- 
ferencijos nesuteiks nei jam nei 
katalikų srovei jokios garbės. Tas 
tik ir parodo, kad jisai bando su 

tautininkais demoknatais kalbėtis 
tik iki tolei, kol jam neužeina 
baimė apie savo politikos reikalus. 
Kaip tik šitą laiptoj pasiekia, tuo- 

mct skrybėles griebiasi ir met ne- 

atsisveikinęs f»abėg{i. Todėl tai ir 
kiti su juo al£ję atstovai turi susi- 
mkimą ajilcisti, ir todėl ir mušu 

šis susirinkimas užsibaigė taip 
trumpai, nes vos tik pietų valan- 
dos sulaukus-,—noi*s dar siūlėme 
padaryti pertrauk? ir po pietų dar 
vėla susirinkti. Mums butu malo- 
nu, kad" šitą trumpą mūsų susirin- 

ii 

kinio aprašymėlj visi laikraščiai 
perspausdintų, ar nors paminėtų, 
o ir tas, ką rašo lietuvių prabėga- 
mąja historiją, kad sau pasižy- 
mėtų, kaip šisai susirinkimas, taip 
gerais norais sutaisytas, o kaip mi- 
zernai ti/.sibaigė delei kun. Ke- 
mėšio pabėgimo. 

J. O. Sirvydas 

APIE ĖMIMĄ KARIUO- 
MENĖN. 

AREŠTUOS VISUS "SLIA- 
KERIUS'. 

"Suvienytų Valstijų (Prokuro- 
ras Gregory išleido paliepimą 
sekančio turinio: 

''Kuomet surasite, kad kokis 
vyras yra neužsiregistravęs, tai 
išsyk užsiregistruokit jį ir už- 
veskit kriminališką įprieš jį bylą, 
nežiūrint jokių jo išsikalbejmų, 
nebent aplinkybės butų tokios, 
kad vyras tikrai jų sukontroliuo- 
ti megalėjo, pavyzdžiui, jeigu jis 
tuom laiku butų buvęs ant jūrių. 

"Kol neprieis jo eilė prie iš- 
egzaminavimo, laikykit jj „jlžč- 
loj," arba po galimai augščiau- 
siu bondsu, pakol teismas neiš- 
duos apie jj savo dekreto, arba 
kol jis nebus paimtas į kariuo- 

menę. 
"Iš pranešimų, gautų liepos 

lO d., pasirodo, kad yra tūks- 
tančiai vyrų, kurie neužsiregist- 
ravo. 'o visą šalį jų jieškos ir 

prieš visus užves kriininališkas 

bylas. 
"Kuomet juos suras, tai tuo- 

jaus prirašys juos rpric vietinių 
tarybų, duos jiems numerį ir 

paims j pirmą draftą". 

MAŽAI PROGOS 
GRAFTERIAMS 

Ėmimas kariumčnėn yra taip 
aštriai sutaisytas, kad mažai kas 

gaus progą išsisukti iš kareiviavi- 
mo: turtingas, ar biednas—milijo- 
nieriaus suuus, ar darbininko sū- 

nūs—visi yra lygus ir visi turi tą 
pat] "čenčių". Kad "sliakeriai", 
arba turtingesni meissisuktų papir- 
kimais "Exempiion Board" Tary- 
bų, arba daktarų, valdži> užvedė 

aštrią ir keleriopą. kontrolę. Ji bus 

sekanti: pirmiausiai egzaminuos 
vietines "Exemption Board" Tary- 
tos; visi tie, kuriuos šitokios ta- 

rybos paliuosuos, turi buti surašy- 
ti ir jų surašas turi buti pasiųstas 
vyresniei distrikto tarybai; jeigu ir 
šitie paliuosuos, tai dar yra kariš- 
kas daktaras, kuris perkoutroliuos 
pirmų dviejų tarybų nusprendimą. 
Apart to viso surašai visų paliuo- 
suotų vyrų bus nusiųsti Washmg« 
tonam ii šituos vardus perduos se- 

kretnai policijai (agentams), ku- 
rie paslaptai ištirs, ar toks ir toks 

vyras tikrai ir teisingai yra pa- 
liuosivotas. 
Už neteisingą paliuosavimą, už pa- 

pirkimą, aba ėmimą kyšių yra 
sunkios piniginės bausmės ir ka- 

lėjimas. Kadangi kiekvienas pa- 
liuosavitnas turi pereiti per keletą 
rankų ir niekas nežino, kas kur 

papuls, tai tikimasi, kad tokis bū- 
das visai užkirs kelią papirkimams, 
grafteriams ir kitokiems nesąži- 
niškiems žinomiems, 'kurie norėtų 
iš tos progos pasipinigauti. 
13 

KIEK ŠAUKS KARIUMENĖN. 
Illinois'o senatorius Le\vis bu- 

vo išreiškęs nuomonę, 'kad su- 

darius pirmą armiją iš 687,000 
vyrų, antrą šaukimą darvs apie 
spalio mėnesį. Karės departa- 
mento sekretorius'' Baker vienok 

apreiškė, kad' tas yra neteisy- 
bė ir kad valdžia "iki šiolei dar 
nėra nustačiusi laiko, kada da- 

rys antrą šaukim^,) kuris reika- 
laus 500.000 vyru. 

Kuomet pirmus du draftus už- 

baigs, Suvienytos Valstijos tu- 

rės po ginklu du milijonu vyru. 
It štai kokiu butki. Pabaigus 
pirmą draftą rugsėjo mėnesyj, 
armijoj išviso bus 1,250,000; po 
to eis antras šaukimas 500,000 
vyrų, kas sykiu- su pirmais pa- 

darys 1,750,000; pridėjus prie to 

100,000 lakūnų ir kitų pągelbinių 
kareivių, susidarys beveik du mi- 

lijonai žmonių. 
>tabo pe-rdėtiniai aprokuoja. 

kad dalyvaujant mūšiuose, apie 
trečdalis kareivių kas metai iŠ-j 
eina iš eilių; vienus užmuša, ki- 

tus sužeidžia, (reti suserg;1 arba A 

nelaisvėn pakliūva. Todėl, kad 
palaikyti pilną armiją iš 2,000,- 

000, ikastnetai reikia pašaukti 
trečdalj naujų kareivių, t. y. apie 
(>60,000 vyrų. 

KAIP SIŲS/1 LAIŠKUS KA- 
REIVIAMS. 

Washington, D. C. Krasos de- 
partamentas \Vashingtone išleido 
taisykles, kaip siųsti laiškus Ame- 
rikos kareiviams, esantiems ar 
dar busiantiems Francuzijoj. 

Ant laiškų, atviručių ir laikraš- 
čių. siunčiamų Amerikos karei- 
viams į Europą, reikia prilipdyti] 
tiek markių, kiek ikišiolei lipdo-Į 
si ant laiškų Amerikoje, t. y. ant 

paprasto laiško 2 centu, aut at-, 

virutės 1 centą. Jeigu laiškai sum-į 
kesni, tai reikia lipdynti markių; 
pagal jų svarumą. 

Ant koperto. kairiam kampe iš 
viršaus reikia padėti siuntėjo ad- 
resas. o paprastoj vietoj parašy- 
ti vardas ir pravardė to. kas tu- 

ri laišką gauti ir paduoti jo cii\*i- J 
ziją, pulką, "kompaniją" ar var-į 
dą tos organizacijos, kurioj jis 
tarnauja. Ant galo, apačioj reik' 
padėti šitokį parašą: '"American 
Expeditionary Forces". Jokiu bu-j 
du negalima ant keperto dėti var-į 
do tos vietos, kurioj kareivis yra,1 
jeigu net siuntėjas tą ir žinotu, j 
Tas yra užginta todėl, kad vokiš- 
kus šnipus ant kelio neužvesti. 

Teisingai užadresuotas laiškas 
išrodo taip (Pavyzdis): 

Return to 
Jouas SitkuH 
814 W. 33rd St. 
Cblcago, UI. 

Jonas Struiuskis, 
Co lufantry 

American Expedit.ionary Forces 

Praleistose vietose reik įdėti 
pulkų, kompanijų ir t t. nume- 

rius. Prancūzijos mieste Bordaux 
tapo atidarytas Amerikos krasos 
skyrius kuris visus laiškus pris- 
tatys sulyg adreso.. 

"APDRAUDOS SĄVAI7Ė". 
Norėčiau priminti, jog artinasi 

diena 'Apdraudos ir Sveikatos 
Sąvaite". Ar pa'kelsiine upą vi- 
suomenėje, ar išnaudosime visų 
niusų gabumus, kad atsiekti tiks- 
lą to taip svarbaus užmanymo? 
Nežinia kas laukia rytoj musų 
šeimynas. Ar męs jau užtikri- 
nom joms ateitį? Ar musų vai- 
kai, pasilikę našlaičiais, saigc- 
bes vieni patjs įgyti mokslą, iš- 
mokti amato—žodžiu, pagerinti 
savo gyvenimą?... 

Šiandie, prieš akis mušu stovi 
štnekia,—ar Lietuvai ir lietu- 
viams žut. ar but! Tas prigulės 
nuo to, kaip męs prisirengę e- 

sam prisitaikyti prie aplinkybių, 
iclant išli'kus gyvais ir veikliais. 

Gyvybę ir vei'klumg męs ga- 
lim palaikyti tik per apš vietą. 
Apsišviesdami visapusiai, męs į- 
gijame žinias reikalingas, kon- 
servavimui sveikatos, įgijimui 
turto ir in tėkmės; pasimokiname 
savyvaldos ir daugelj kitų op'au- 
sių gyvenimo klausimų išrišamo. 

Lengviausis ir prieinamiausis 
būdas prie plačiosios liaudies prieiti 
ir ją pamokinti—yra gyvas žo- 
dis. pavydale paskaitų. 

Todėl tamistos yra šventa pa- 
reiga veikt/ neatidėliotinai, kad 
tamistos kolonijoje butų duota 
proga lietuviams susipažinti su 

visais mūsų tautos šiadieniniais 
reikalais. 

Tad meldžiu susinešti su vie- 
tinėmis draugijomis, kuopomis ir 
kliubais. bei šiaip intekmingais 
lietuviais ir, pasitarus, surengti 
eilę paskaitų iš opiausių gyveni- 
nio reikalų, kaip tai: iš apdrau- 
dos ir sveikatos sryčių; iš pra-j 
monės, amatų bei meno, iš piliety-J, 
hės ir daugelio kitų sryčių. 

Dr. Graičunas. ji 

Iš "Vyčių'' Seimo. 
.. ryčiai stato sarus prieš Ke- 
mešį ir kunigus.—Žada skilti. 
Liepos 22, 23 ir 24 dd. "Vyčiai 
turėjo savo metinį, kaip jie vadi- 
na, Kongresą, l'roklyn, N. Y. Į 
Kongresą susi važiavo gana daug 
vyčių, o daugiausia, tai "jega- 
masčių". 

Kongreso pirmutinė diena pra- 
ėjo ramiai, mes nieko svarbaus 
neturėjo, apart metinės atskaitos 
ir šiokiu tokių mažesnių nutari- 
mų. Antroje dienoje Kongreso 
jau prasidėjo ginčai tarpe vyčių 
ir klebonų su klerikais. 

Centro raštininkas savo rapor- 
te, pranešė, kad daugelis klebo- 
nų trukdo vyčių augimą. Prasi- 
dėjo karšti ginčai. Nekurie de- 
legatai užsipuola ant klebonų 
gana aštriai. Vyčių delegatai 
tvirtina, kad nekurie klebonai vi- 
sai neleidžia vyčiu kuopoms su- 

sitverti. Kunigai teisinasi, kad 
jie tą darą, nes girdi, gali j kuo- 
pą įeiti negeistini jiems žmonės, 
tai jie esą turi pilną tiesą spręs- 
ti, kur vyčiu kuopa reikalinga ir 
kur ne. 

Kokis tvirtinimas sukiršina 
daugelį delegatų. Pradeda įneši- 
mus daryti, kad nepaisant, ar ku- 
nigas nori ar ne. atsiradus norin- 

čių. Centro Valdyba turi pave- 
lyti ten kuopai nusitverti. Po il- 
gu ginču ir matydami, kad jo- 
kio galo neprieis, išrenka komi- 
siją, sutaisymui rezoliucijos. Į ko- 
misiją įeina du kunigu ir vienas 
svietiški*. 

Ant rytojaus komisija priduo- 
da rezoliuciją, kurioje nurodoma 
taip. kad aišku jau buvo, jeigu 
rezoliucija pereina, tai vyčiai sky- 
riasi į dvi dalis. Rezoliucijoje nu- 

rodoma. kad vyčiai gali gyvuoti 
tiktai ten, kur klebonas pavėli- 
na; kur vyčiu kuopa jau yra, tai. 
jeigu klebonas nori. gali ją pa- 
naikinti; tklebonas yra dvasišku 
vadovu kuopoje ir pilnas gaspa- 
dorius joje. Tokia tvarka esanti 
reikalinga palaikymui vyčiu tar- 

pe katalikystės, nes kitaip gali. 
girdi Įeiti visokiu nenaudėlių ir 
klebonui kenkti. 

Tokią rezoliuciją perstačius, 
kįla ugninės diskusijos. Kunigai 
remia rezoliuciją ir už ją kalba, 
o vyčiai prieš. Padiskusavę pusę 
dienos, rezoliuciją priima. Pri- 
ėmus rezoliuciją, Kongrese pra- 
sideda jau kitoks tonas. Veikles- 
nieji vyčiai pradeda eiti i> salės. 
Tolesniai įneša, kad panaikinti 
militarizmą vyčiuose. Kunigai 
reikalauna palikti, o vyčiai, kad 
panaikinti. Vienas iš vyčių dro- 
žia kunigams: Jums. kunigai, ka- 
rės šmėkla nebaisi, nes jus neka- 
riausite, bet mums jį baisi ir 
męs jos nenorime. Nepaisant ku- 
nigu ■priešingumo, "militarizmą" 
panaikina. 

Kunigai pradeda matyti, kad 
vyčiai pradeda kitaip į klebonus 
žiūrėti, negu iki šiolei ir kad jie 
pradeda jieškoti išėjimo. Kunigai 
pradeda suprasti,kad sn savo re- 

zoliucija. kurią taip sunkiai per- 
varė. jie sau pasigadino ir kad 
gali buti visai blogai su vyčiais. 

Todėl pradeda iš naujo kelti 
klausimą, apie priimtąją rezoliu- 
ciją. tkaslink tverimosi naujų kuo- 
pų. l'ando daryti pataisas ir siū- 
lo priimt'. Pataisymas toks: kur 
klebonas nenori vyčių kuopos, 
nariai gali priklausyti prie Cent- 
ro kaipo pavieniai mariai. Patai- 
są priima, bet upo vyčių nepa- 
taiso. Kun. Kemešis su savo dar- 
vakar buvusiais draugais, šiadie 
jau nesišneka. 

Renka valdybą. Visi buvusieji 
vyčių vadai atsisako kandidatuo- 
ti j viršininkus. Kun. Kemešis vi- 
sai nuleidžia nosj. Į valdyba jė~ 
jo, visai nežinomi žmonės. Teko 
girdėti, kad veiklesnieji vyčiai, 
susitarę nekandi#latuoti į jokj 
urėdą, su tikslu, kad išeiti iš vy- 
čių visai. 

Šįadien, berašant šiuos žodžius, 
užgirdau, kad yra laikomas ki- 
as Seimas ir seimauja tie, kurie 

laugiausiai prisidėjo prie orga- 
lizavimo tų pačių vyčių. 

Tikslas naujojo Seimo,—tverti 
įaują draugiją prieš vyčius. Tas 
*eiškia vyčių suskilimą j dvi da- 
is: išrodo, ikad žada buti vyčiai 
cuniginiai ir svietiški vyčiai. O 
»al ant galo bus ir tautiški vy- 
riai?... Visaip gali buti. Kokią 
ie naują tvarką pas save įvedč, 
Teteko patyrti. Delegatas. 

Kaip Laiko Rusų Mi- 
nisterius Kalėjime. 

Laike paskutines kc/ntr-re valiu* 
cijos Petrograde Lenino pasekėjai 
"bolševikai" buvo užgriebę i sava 
rankas ir garsią Petro ir Povylc 
(Petropavloską) tvirtovę, kurio; 
kalėjimuose sėdi visi buvusieji 
caro ministeriai. Užgriebus tvirto* 
vę, išėjo susikirtimas: laikinos val- 
džios sargyba, kuri dabojo tuo« 

|kalinius neužleido savo vietų "bol- 
ševikams". (lalų-gale susitaikinta 
taip, kad laikinoji valdžia užlaiko 
sargybą tvirtovės viduryje, o "bol- 
ševikai" daboja tvirtovę išlauko, 
bet jų sargyba neturi teisės įeiti 
j tvirtovės vidų. 

Visi buvusieji caro ministeriai 
yra dabar susodinti į tą tvirtovės 
dalj, kuri vadinasi Trubeckio bas- 
tionu. Išpradžiu su šitais ministeri- 
škais kaliniais apsieidavo labai aš- 
iriai, iaip apsieiti buvo reikalinga, 
nes žmonės revoliucijos pradžioje 
buvo jširdę ir įdūkę. Jeigu minis- 
terius butų susodinę į patogias vie- 
tas, tai jdukusi minia butų juos iš- 
vilkusi ir nubučiavusi. Bet dabar 
kalinių padėjimas tapo šiek-tiek 
palengvintas. 

Visi jie randasi po priežiūra tū- 
lo A. T. Kuzmino, kuris dar caro 

laikuose buvo nuteistas mirop ir iš- 
siųstas j Siberiją. 

Dabar Kuzminas nešioja vardą 
"Krasnojarcko republikos preziden- 
to". Mat, kuomet prasidėjo Rusi- 
joj revoliucija, tai Krasnojarcko 
miestas pasiskelbė "rcpublika" ir 
išrinko savo '"prezidentu" minėtą 
Kuzminą. Dabar šita "respublika" 
\ ra ištikima naujai Rusijos valdž- 
iai, o jos prezidentas gavo džiabą 
daboti visus ministerius, sutupdy- 
tus kalėjime. 

Ex-miaisteriams yra leista tu- 
rėti knygas ir nekuriuos savo men- 

kniekius, kaip šukas, marškinius, 
muilą ir t. t. Jų lakrodėlius ir žie- 
dus taipgi jiems sugražinta. Šiltų 
drabužių jie gali turėti tiek. Kiek 
jie nori. Generolas Bieliajev, bu- 
vu.ms karės minsteris ir gen. Ko- 
misarov abu yra ligoti; todėl jiems 
leista turėti ir savo locnas minkš- 
tas pagal.es. vieton kietų kalėjimo 
pagalvių. 

Fraulina Yirubova. buvusi ar- 

timiausia e>c-carienės draugė ir 
Rasputino pagelbininkė gavo lei- 
dimą turėti du matracu ir ją pa- 
liuosavo nuo šlavimo ir valymo 
savo kambario, nes ji yra luoša. 

Šturtneris, Protc^opovas ir visi 
kiti ex-ministeriai turi i šluoti ir iš- 
valyti savo kambarius ir pakloti sa- 

vo lovas. Ex-ministeriai, kurie to 

nepadaro iki pietų, negauna pietų 
patol, pakol neapvalo savo kamba- 
rių. 
Ex-ministerių maistas yra sekantis: 
kasdie jie gaunu tris ketvirtdalius 
svrro juodos duonos ir pusę svaro 
baltos duonos. Apart to, jie gauna 
ir kitokio maisto—'lygiai kaip ir 
visi kiti kaliniai —taukiausiai sal- 
dotiškų barščių. Du syk į dieną 
jie gali gauti arbatos iš samavorą. 

Kas rytas juos išveda kieman 
pasivaikščioti—ant penkiolikos mi- 
liutu. Keturis syk į savaitę jie tu- 

ri stot prieš Durnos komisiją, kuri 
tirinėja darbus buvusios valdžios. 

KAS YRA L F. XINAS? 
Leninas "bolševikų" vadas, apie 

kuri dabar tiek daug kalbama, yra 
ne tikra pravardė, l>et slapivardis. 
Tikra jo pravardė vra Yladimir 
lljič l'ljanov. 

Kaip jau žinome, Leninas prieš 
revoliuciją buva Šveicarijoj. Ki- 
lus revoliucijai, vokiečių valdžia 
pervežė jį sykiu su kitais jo pase- 
kėjais, per Vokietiją ir paleido j j 
Rusijon. Atvykęs Rusijon, jis tiuv 

jaus pradėjo darbuotis prieš naują 
rusų valdžią, norėdamas ją nuver- 
sti ir agitavo už tai, kad Rusija 
padarytų taiką. 

Kuomet Rusijos valdžia jo nepa- 
klausė, taikos su vokiečias nepada- 
rė ir pradėjo mušti vokiečius Gali- 
cijoi, tai Leninas sukėlė kontr-revo- 
liuciją Tetrogradc, o jo pasekėjai 
pakėlė buntą kariuomenėje ant 

fronto. Šio bunto pasekmė buvo 
tokia, kad vokiečiai baisiai supleš- 
kino rusus Galicijoj ir kitose vie- 
tose ir rusai (pražudė žmonių, 
kanuolių ir amunicijos. 

(Kerens'kis, likęs Rusijos diktato- 
rium, pasiryžo padaryti galą Leni- 
no agitacijai. Sulyg paskutinių ži- 



fiiiį jis, jo '"adjutantas" Trockij' 
ir daugelis kitu "bolševikų" lyde- 
rių tapo suarešturAa. Juos visus 
kaltinama atiduoti teisman. 

Apie Leniną eina labaį negražių 
kalbų. Yicrr kalba, kad jis esąs ap- 
mokamas Vokietijos agentas ir nu- 

rodinėja, kad Vokietija jo organi- 
zaciją remia pinigais. Aiškių priro- 
dymų tuom tarpu nepaskelbta, nors 

tame jį apkaltino viešai gen. R ru- 

si lovo štabo perdėtinis. Vienok, Ka- 

dangi rusų dabartinė valdžia pasi- 
ryžo paimti jj j savo rankas, tai me- 

nama, kad valdžia bene daugiau 
žino, negu ji turi tuom tarpu skel- 
bti. 

Yra dar vienas dalykas, kuris 

meta ant -Lenino labai blogą šviesą. 
Nuvertus carą, naujoji valdžia su- 

rado policijos archyvuose labai 

svarbių dokomentų. Šitie dokomen- 
<ai parodo, kad tūlas Malinov- 
ski kurjs" buvo lyderiu social-demo- 

kratų partijos 3-čioj durnoj, tuom 

pačiu laiku gaudavo algą ir nuo 

caro policijos; kitais žodžiais ta- 

riant. dūmoje iis neva nerkn .ai.; 
trankė ant valdžios, o ištikrųją 
j ir, b..^o valdžios agentas—pro- 
vokatorius. 

Dabar atsimenama, kad tasai 

pats Malinovski tuomet buvo de- 

šinėji Lenino ranka. Suradimas 
šitokiu dokumentu apie Maii- 

novskį duoda dar d augi aus pro- 

gos dabartinei valdžiai manyti, 
kad Leninas ir svarbiausi page!- 
bininkai, šiokiu, ar kitokiu budi. 

yra susirišę su vokiškais šnipais, 
kurie užplugdė Rusiją nuo revo- 

liucijos laikų. Manoma, kad Ru- 

sijoj dabar yra apie kelis dešim- 
tis tūkstančių tokių šnipų. 

Leninas dar prieš šią revoliu- 

cinį pasižymėjo nepaprastu revo- 

liucijoniškumu. Todėl nekurie nu- 

rodinėjo, kad jis negali buti da- 

bar papirktas. Ret kiti tuojaus 
atkerta, kad ir garsusis Azevas 

taipgi buvo vienas iš didžiausių 
revoliucionierių, o visgi pasiro- 
dė, ikad jis yra provokatorius. 

Kiti rusai, kurie nori buti be- 
šališkais sulig Lenine, rr.cna, kad 

jis turi buti yra pametęs keletą 
sulų galvoje. 

Kaip ten nebūtų, dabartinė ru- 

stj vaidžia yra pasiryžusi užkirs- 
ti kelių jo agitacijai, nes kai,) 
vienas rusų vadas pasakė, "tokia 

agitacija dabar yra daug pavo- 
jingesnė Rusijos laisvei negu vo- 

kiškos armijos". 
Jeigu Leninas ištikro pasiro- 

dys vokiečių agentu, tai jo liki- 
mas bus greitai nuspręstas—jį 
patiks tas pats, kas pati.nka kiek- 

vieną šnipą. Jeigu gi tokių pri- 
rodymų valdžia neturės, tai ža- 

dama jj prašalinti 'kur į ramią vie- 

tą, kol karė nepasibaigs, nes esą 

•negalima politikoj laikyti ''krei- 

zy žmogaus laike tokio krizio". 

šiaipgi Leninas yra apšviestas 
žmogus, turi didelę iškalbą ir yra 
pasižymėjęs rašytojas socializmo 
ir ekonomijos srytyje. 

IŠ CEMTR ALINIO 
KOMITETTO. 

| Centralio Komiteto iždą. įplau- 
kė sekančios aukos u i savaitę nuo 

liepos 23 iki 30 d., šių metų: 
Mėnesinės mokestis iš New 

Haven, Conn. Kaz. Makarcvi- 
čius $3.00, M. Makarevičienė 
$2.00, J. Maseliunas $2.00, S. Ma- 
seliunienė $2.00, Kaz. Banelis 
$2.00, \. Juodviršis $2.00, J. But- 
kus $2.00, J. Laurinaitis $1.00, 
A. Vokietaitienė $1.00, A. Zda- 
žinskas $1.00, A. Dičkus$i.oo, F. 

Stulgaitis $[.00, J. Makarevičitis 
$1.00, Jonas Makarevičius $r.oo, 
M. Slėnis, $1.00, K. Žigmančiutė 
$1.00, A. Streikauskis $1.00, J. 
Matukaitis $1.00, M. Makarevi- 
čius $1.00, S. Lonika $1.00, F. 
Cibulskas $1.00, S. Cibulskienė 
$l.oo, M. Pauliukaitis $1.00, J. J. 
Vaitkevičius $1.00, A. Sukevičius 
$1.00, S. Cverka $1.00, J. Vikšrai- 
tis $r.oo, Kl. Saikos $1.00, J. Smi- 
gelskis $1.00, S. Zigmontas $1.00, 
A. Paliuke.ičius $1.00, P. Kazlaus- 
kas $i.oo, J. Noburaitis $1.00.— 
Viso labo $41.00. 

Per p. M. Šalčiaus paskaitas 
Rockford, 111: (Po $1.00:) A. 
Savickas, J. Vainekis, F. Vaivada, 
F. Vokietaitis, St. Jokubauckas, 
B. Stepanavičius, F. Čižauckas 

J. Banis, lt. Banys, J. P. Sauru- 
saitis, J. J. Petraitis; per kuopos 
susirinkimą: Po 50c. J. Karusai- 

tis, J. Ūsas, P. A. Deltuva, Viš- 
tarta, J. Saurusaitis, J. Jakaitis, 
A. Grybas.—Smulkių 50 centu. 

Viso $15-00. 

Per p. M. Šalčiaus paskaitas 
P.raightoti Park, UI.: T ėvynės My-i 
lėtojų 8 kuopos $5.00; Lr. A. Ži- 
montas $2.00, A. Povilaitis $i.oo, 
R. Andreliunas $1.00, K. Lukpct- 
ris S r.00, L. Petrulis $1.00, A. 
Markauskas $100, M. Bytautas 
$l.oo, J. Biežis Si.00, J. Zalato- 
rius $1.00.—Viso $i5.oo. 

Per p. M. šalčiaus paskaitas 
Niagare Falls, N. V.:—Po $1.00 
—V. Markelionis, A. Balčiauskas, 
M. Mockevičius, F. Markelionis, 
J. Kisielius, D. Stašiauskas, J. Ba- 
rauskas ; Po 50 centu—J. Dargis, 
J. Bliuvienė, J. Miskeliunas, D. 
Jančulis, M. Gatauskas, P. Mu- 
čenis, A. Gutauskas, A. Rubežia- 
vičia ,}0c. ir dešimtis po 25 centus. 

Smull.ių $2.15—Iš viso $15.45 
Per p. M. Salčiau$ paskait?? 

Rochester, X. Y.:—Po $1.00 J. 
J. Žilis, A. Žimnickas, K. Semaška, 
St.Klimaitis, Juodviršis, St. Ma- 
linauskiutė, P. Petronis; Po 50 
centų—Pr. Sukis, J. Samulaitis. 
Smulkių $^.oc.—Viso .. $11.00. 
Mėnesinės aukos nuo Lietuvių iš 
Amsterdam, N. Y. $4.00 

Arrwterdam,N. Y. paskaitose M. 
šalčiaus $6.57 

Mėnesinės aukos iš Binghamton, 
X. Y. Visi už 2 tnėn. (Po$i.oo) 
Y. Kerševičius K.Kučinskas, P. 
Saučiulis, J. Adomaitis už tris mė- 
nesius po 50c. ( P0'50c)—J. Žilis, 
J. Zakarackas, A. Adomaitis, A. 

(iartickis, J. Alšauskas, A. Kus- 
tecikis, A. Liepa (Po 25c.) M. 

Dobrovolskienė, J. Stanislavičius, 
M. kazlauskias (Naujas narys) 
50c.—Viso $16.00 

Mėnesinės aukos iš Racine \Yis. 
—A. Uobclis už 4 mėnesius $1.00, 
M. Kasnaraitis 50c. po 25c.—J. 
Raukus, j. Kakutis, Y. Staupic- 
kas.—Viso $2.25. 
Inplaukė per vis.'j savaitę—$118.77 

KUN. J. ŽILINSKO PRA- 
NEŠIMAI. 

Prie Lietuvos Žemės Banko 

Michigano ir Ohio valstijose pri- 
sirašė sekančiai: 

Gran Rapidse aštuoni nauji na- 

t'.ai paėmė šešiolika šėrų (800 
dol.), įmokėdami cash Q5dole- 
rius. 

Detroite prisirašė prie Lie. Že- 
mės Banko devyni nauji nariai, 
paimdami trylika šėrų (750 dol.), 
cash įmokėjo 285 dol. 

Cleveland prie Banko prisirašė 
septyni nauji nariai su dešimčia 
šėrų; cash įmokėjo 50 dolerių. 

Aukų Lietuvių surinkta: Grand 
Rapids'e $56.33, ir Detroite 

65,56c. Apart to p. Jonas Vaite- 
kūnas perdavė man persiųsti per 
Stockholmo komitetą Lietuvai 
surinktų Detroite 4 diena Liepos 
pinigų 46,45c- 

Kun. Jonas Žilinskas. 

Lietuvių Cent. Kom. delegatas 
50 \V. Sixth St.. S. Boston, Mass. 

SUV. VALSTIJŲ MIESTAI 

GAJSŲS PARKAIS. 

Iš 213 Amerikos miestų, tu- 

rinčių daugiau kaip po 30000 
gyventojų, išskyrus du, visi kiti 
turi tam tikrus plotus, specialiai 
paskirtus viešiems parkams. 

Tautinė sostinė, \Vashington 
turi daugiausia parkų, bet New 
York turi didesnį parkų plotą. 
Xew Yorko parkai padaro apie 
12 ketvirtainių mylių plotą. 

Kiti miestai su dideliais par- 
kų plotais yra šitie: Philadelphia 
su 5,500 akrų parkų; Los An- 
geles su 4.127 akrais parkų; C'ni- 
cago su 3.815 akrų; Denver su 

3,719 akrų; Washington, D. C. 
su 3,067 akrais ir Minneapolis 
su 3,038 akrais parkų. 

Didžiausiu parku yra Phila- 
delpliijos parkas, Fairmount 
Fark. turis 3.526 akrus arba pus* 
šeštos ketvirtainės mylios; antrų 
didžiausiu yra Los Angeles par 
kas, turįs 3,027 akrus, arba dau- 

giau kaip keturias ir pusę ket. 
mylios. 

I 
Išlaidos pasilinksminimo tik- 

s'-ms miestuose turinčiuose pc 
30,000 gyventojų su viršum ui 

pernai pasibaigusius fiskalius 
metus siekia $21,637,097, arba 

po 67c. nuo galvos. Didžiau- 
sios pagalvinės išlaidos pasilink- 
sminimo tikslams išpuola anl 

Brooklyne'o, Mass.. kur šitos iš- 
laidos išneša po $4.88 nuo gal- 
vos. 

Jieško Giminių. 
Pranas Petrulis, Kauno gul 

Sodeliu kaimo, iš Vokietijos be- 
laisvės jieško giminių ir pažįs- 
tamu Amerikoje. Adresas: I;r. 
Petrulis, No. 371. G. Neuliam 
mer a. Oveis dem Kriegsgefan 
genen. Dcutschland. 

Juozas Baltakis, Kauno gub., 
Dauliunų kaimo, iš Yokiet jos 
belaisvės jieško giminių Aireri 
'koje. Adresas: J. Baltakis, No. 
320. Kriegsgcfangencn, Muu?lcr 
2; 93. Dcutschland. 

Teodor Nieviadomski j ško 
brolio Stanislovo Nieviadoi 
gyvenančio Amerikoje ir prašo 
pašelpos. Esiu sužeistas vokie- 
čių nelaisvėje. Adresas: Teoior 
Niewiadomski, No. 1, Kriet-.^t- 
fangenenlager 4. Kompagnie IV. 
Deutschland. 

Feliks Tureika iš vokiečiu be- 
laisvės jieško gyvenančių Ame- 
rikoje broliu, Miko ir Viktoro 
Asmenų, Liudviko Kalinausko ir 

Vinco Cyspako. Prašau y igcl- 
bo.s. Adresas: Feliks Turciko, 
Kriegsgefangcnenlager 4. Kom- 
pagnie 4. Deutschland. 

Juozas Šalčius, Suvalkų gub, 
Mariampolės pavieto iš vokiečių 
belaisvės jieško savo brolio Jono 
Šalčiaus, 1914 metais gyvenusio 
Pittston, Pa. Adresas: Jo-ef 
Srhaltz, No. 5738. Schneidemul, 
Deutschland. 

Eduardas, Petro sunus Valia- 
nis, Kauno gub., Gervolanų :o 

dos, iš vdkiečių belaisvės jteŠko 
Antaninos Rudelienės, K. Urbo- 
nienės ir Br. Rudelio, \dresas: 
Eduardas Valianis, No. 5''4'6. 
Kommandantur des Kriegsgetaa- 
genenlagers Heilsberg 4. Deu- 
tschland. 

Franciškus Brasas iš vo!.ij: u 

belaisvės jieško savo broliu, gy- 
venančių Amerikoje. Adresas: 
F. Brasas, Kriegsgefangtnen'a- 
ger, Grafensvoehr, 9 Kompagnie. 
Deuischland. 

Antanas Kriunis, Kauno gub., 
Nagė-rm kaimo, jieško savo bro-! 
lio Jono Kriunio, gyvenusio Chi- 

cagoje. Kad galima per Lie- 
tuvą" surasti savo gimines, npie 
tai radau leidžiamame be'ais- 
viams laikraštyje "Russkij Viest 
nik." Adresas: Antanas Kriu- 
nis, No. 10462. Kriegsgefange- 
nenlager, Aldman No. 1 (108 
gesch. Reg.) 

Andrius Parwęska prašo atsi- 
šaukti brolio Stanislovo Parvęs- 
ko, gyvenančio Cleveland, Obio. 
(2308 Lovain St.). Prašo pa- 
šelpos. Adresas: Andrius Fa- 

swęska, No. 818. Kriegsgcfange; 
ner, Lothringen. Metz. Deutsch- 
lamd. 

Jonas Juknevičius šitokį 'aiš- 

kelj rašo savo draugams per 

"Lietuvą": "Pranešu Jums, ger- 

biamieji draugai ir tautiečiai, kad 
aš esu gyvas ir sveikas. Ir lai- 

mingas esu tuo, kad nepri\er- 
čių Jus atkreipti atydą į mane. 

Aš dabar Lietuvai ir Jums esu 

nenaudingas. Linkiu Jums viso 

labo. Adresas: Jonas Juchne- 
\vitsch, No. 19333. Kriegsge.an- 
genenlager Wittenberg, Post 

! Kleinwittenberg (Elbe) Komp. 
V. 

Petras Indrela, Kauno gub., 
jieško brolio Juozapo. F;ašo 

pasclpos. Adresas: Petras In- 
drila, No. 58, LageT 58. Lothrin- 
ęen, Lotz. Dinitschland. 

Kazimieras Grikšas, Kauno g., 
Kvedainos sodžiaus, jieško bro- 
lio. K. Grilcšo, gyvenančio Ame- 

rikoje. Adresas: Kazim. Grik- 

šas, Kriegsgefangenenlager, \Vil- 

tenberg; Post Kleinavittenberg 
(Elbe) Komp. 8. Baracke No. c 

U- 
Pranas šimulinas, Suvalkų g., 

Naumiesčio apskr., Bartupų pa- 
livarko jieškau motinos Marijo- 
nos, seserų Antosės ir Marijo- 
nos, brolio Antano ir dėdės Ši- 
mulino, gyvenančių Amerikoj, 
Ne\v Yorfce. Adresas: Francis. 
Šimulinas, D. A. 26 Evak. punkt, 
Vojenno-Sanit. Pojiead No. 46. 
Russia, 

Juozas Kal^t^kas, Kauno 
gub., Mickiškių kaimo, iš Vokie- 

i jos bcla'svės' jie.^o savo bio- 
lio, gyvenančilo' 'Čhicagoje. Ad- 
resas: J. Karpiiiski, No. 1O80. 
Kriegsgefangenenligcr 8. Kom- 
ni'gnic VII. Dleutšchland. 

,i •)) r,if 

Petras Čiga^j Katino gub., Pa- 
icv. pav., liiržij v Alke., Semeniš- 
kių kaimo jieškau 'broliu, gyve- 
nančių Amerikoje; taippat gimi- 
nių ir pažįstamų. Adresas: Pet- 
ras Čigas, Petrograd, Sapernvj 
per 9. kv. 9. Russia. 

Liudvikas Kalinauskas, gyve- 
nęs Liepojuje jieško Ciprijono 
ir Marijonos Malinausku, Sudei- 
kų kaimo, Indrioniškio valse., 
taipgi Antano Glemžos, gyve- 
nančio Amerikoje. Adresas: L. 
Malinauskas, Gomel, Mogilev. 
gub. Petropavlovskaja 5. Russia. 

Juozapas Vanagas, Kauno g., 
Vilkmergės apskr., Palavenio pa- 
rap., jieškau brolių, gyvenančių 
Amerikoje, Cleveland, Ohio, Jur- 
gio, Povilo ir Vincento. Adre- 
sas: J. Vanagas, Po1 >ck, Viteb- 
skoj gub, Bazisnyj prod. mag. 
Russia. 

Kareivis Peliksas Katilius, 
Šiaulių apsk., Joniškio par., Ivaš- 

^ kių kaimo, jieško giminių ir pažys-, 
tamų. Adr.: iZap. art. d. 4bata:\ j 
3 vzvod. 

Domicėlė 7"amulaitytė, Nau- 
miesčio apskr., Dobrovalio gmi- 
nos, Kurų kaimo,jieško dėdžių: 
Jurgio ir Povilo Triukauskų, bro- 
lio Girdausko ir sesers Malinaus- 
kaitės. Visi gyvena Amerikoj. 
Adr. Petrograd, Zavodnaja ul. 
30, 1T 

Marė Briedienė, Panevėžio ap- 
skr., Lujanų sodž., jieško savo se- 
sers Zanės Vėderaitčs, kuri gyve- 
no Svirge'liškių sodž., o dabar gy- 
vena Amerikoje, Filadelfijos mies 
le. Adr. Petrograd, Naličnaja ul. 
17 kv. -» 

.. Ona Januševičaitė, Panevėžio 
apskr., Biržų valsč., Vinkšninių 
kaimo, jieško savo brolių kurie 
gyvena Amerikoje. Adr. Petrog- 
rad, Morskaja 60. 

Vincas Viteniauskas, Suvalkų 
gub., Naumiesčio miesto, jieško 
draugų: Juozo Šukaičio, Antano 
Stukšio ir Jono Meškevičiaus. Vi- 
si jie gyvena Amerikoje. Be to, 
prašau atsiliepti Juozo Ražaičio, 
gyvenusio Sibire. Adr.: Petrog- 
rad. Obvodnyj kan., 134-14, kv.6o. 

Liudas Balčiunos, Šiaulių ap- 
skr., Pašušvio- par., jieško savo te- 

tos Onos Blizniakaitės ir pažįs- 
tamų. Adr.: D. A. 18 pieh. Volo- 
godskij polk, nestrojevaja ko- 
manda. 

Užsirašyk salt ar savo pažįstamiems didžiausią savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1886 m. 

„Vienybę Liet." privalo skaityti kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė. 
,,Vienybė Liet." talpiaa moksliškus ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose.. .$2.00; plisel metų $1.00. 
Kanadoje..'.... 2.50; pusei metų $1.25. 
Kitoje viešpatystėse 3.00; pusei metų $1.50. 

Pažiurėjimutsludgiame vieną numerį dovanai ir knygų katalogą. DUŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ. 
""VIENYBE LIETUVNINKŲ" 

120--124q GI^AND ST., BROOKLYN, N. Y. 

T«). YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS i 
L'etuvla Gydytojai Ir Chirurgą* 
8259 So. Haiotcd St.f Chlcago, III. 

Oydo visokias ligas moterių, valkų 
tr vyrų. Speciališkal gydo limpančias, | 
užainecėJuBiai ir pailaptfngaa vyrų 
Ilgas. 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mop£i) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upeo, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Geriausia žemlapls lietu- 
vių kalboj. — Perslitato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
lieps apie ji visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su pasiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

CaaaL 3111 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1748 SO. HALSTEO SI CMICASOL ILl, 
CORNKK Itth STUKT 

KELIAUJANTIS AGENTAS 
Musų keliaujantis Agentas A. Rū- 

kas lankopi po New Yorkę, Jersey 
City ir aplinkinius miestelius. Jis ui* 
rašinėja "Lietuvą" ir renka apskelbi* 
mus i mus y laikrašti. 

LIETUVA PUa CO. 
PETRAS S. REM EIKIS. 

Yra musų įgaliotas Gardner ir apl» 
l'nkėje užrašinėti "Listuvą", rinkti 
r:-.kelblmus lr pardavinėti knygai. 

Liet Pub. Co, 

BUK ŠOFERIU. 
Lail.cs yra gauti sau tinkamą vie- 
tę. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Mes duosime užslSmimą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
m'.aų mokykloje. Mokinime pasi- 
naudojamo Indlvidinėmis sistemo- 
mis—nuoseklus pažinimas ir prak- 
tika važinėjime automobiliais vi- 
aokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistų Ir suteiks tiiflta- 
mus patarimus lr nurodymus. Mu- 
bu mokyklai netrūksta geriausių 
automobilių ir kitų prietaisų. Už- 
tikriname tamlBtai kad tuojaus 
Kausi leidimą. Dieniniai ir vaka- 
riniai kurBal. Visas kursas $25.00 
Ifederal Ass'n of /uLo Engineers, 
1214-16 Jacks*n Ulvd. (Inc.) 

FHONE YARDS *721 

D r. J. JONIKAITIS 

NED1KAS IR CHIRURGAS 
3315 S. Halsted StM Chicago 

LIETyVI! 
ATMINK SAVO VįtB6STANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADA-ŠALČIUS, 9 TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Cenlrall Komitetą, kuris greičiausiai |iaslun6la piningus 
1 Lletuią, Ir islrriyk 1 nuolatinių Lietums Šelpėjų skaltliĮ. 

3i rjfi 
į„ į, — 

Iikirpk Ą}Kuponą ir įraf^s kas reikia siųsk su savo Auka T? 
į Komitetą iiuo adresu: 1 

THE UTHUANIAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifih A ve. New York City : : : : : : 

— 

^irNČiu $ auhį nukentėjusiems nuo ka~ 
rės. Prie to prisižadu kas mėnuo aukauti per 

Centralį Komitetu po $ , pakol tik bus rei- 
kalas šelpti mitsų viengenčius Tėvynėje. 

Paraias 

ir 

Adresas 

Idealis 
Muilas. 

Muilas toaletiniam vartojimui, 
prausimui veido arba maudyk- 
lei, privalo buti sekančios ko- 
kybės: grynas, gydantis, anti- 

septiškas ir neerzinantis. 

Ssvera's 
Medicated 
Skin Soap 

(Severos Gydantis, Odinis 
Muilas) atsako visiems ši- 
tiems reikalavimams. myli 
vaikai, motinos vadina jį 
draugu. Jis yra kasdien var- 

tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR 
JtiAAiiA 

-r T n* ^ -T ^ 

SEVERA'8 
ANTI8EP80L 
yra antleeptiškas 
Bkledya vidujiniam 
lr išlaukiniam var- 

tojimui, patartinas 
kasdieniniam plovi- 
mui burnoe ir gerk- 
lčs, taipgi vietiniam 
pritaikinimui. 

Kaina 25 centai 

SEVERA'S 
FOOT PPVVDBR 

(8everoB Proškoa 
Kojoms) žinomos Ir 
patartinos kaipo an- 

tisaptiškos proėkos, 
suteikiančios paleng- 
vinimą nuo kojij 
prakaitavimo, a p i 
brinkimo, skausme, 
niežėjimo ir iutiifio 
kojų.Kalna 25 oentai 

Apart augliiau mint- 
t« preparity, dar at- 
kreipiama atyd« i kita* 
gydoraaiiaa toaietinei 
reikmenat, iMirbinija- 
mas Ir pardavintjatoaa 
po "Severoi" ajStaugo u 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Serrroi pre- 
paratų, parduodamų vi- 
sur aptieko*, aiba už- 
si sakykit titing, jeigu •rti Jų ga»ti negalite. 

RAPIDS, !OWA 

Reikalaujame 
Agentų 

Platinimui 'Lietuvos" Geras už- 
darbis darbštiems vyrams. Del 
platesnių informacijų kreipkites į 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd Street CHICAGO, ILL. 

Susivienijimo Liet. Amerikoje 
K N I N G Y N E 

GALIMA GAUTI SEKANČIOS KNINGOS 
Aisopo Pasakos — pusi. 364 $i.«S Amerika—Informacijos apie Ameriką ir 1.1 75c. Andersono Pasakos — pusi. 82 20c. 
Audra Rusijoje — pusi. 65 20c. 
Daktaras iš Prievartos (Komedija) 20c. 
Kas iš kur Pareina? 

aoc. 
Kelionė į Šidlavą—pusi. 48 15c, 
Ko mus mokina žvaigždės ,ioc, 
Kražių Skerdynė ir Jos Pasekmės 15c, 
Kuomi žmonės gyvena — pusi. 56 15c, Kun. A. Burba — 29 pusi 20c, 
Kaip Gyvena: Latviai, Suomiai, Anglai 20c. 
Lietuviška Chrestomatija, pusi. 180 40c, 
Lietuvių Tautos Klausimas Europos Karės Metu, pusi. 102..35c. 
Nuo Degtinės — 19 pusi ioc, 
Padėjimas Lietuvių Tautos Rusų Viešpatijoje — pusi. 120..1.00. 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 J>c. 
Perspėjimai apie Šventą Tikėjimu ...10c. 
Sulaukė — pusi. 132 25c. 
SLA. Istorija (1896-1915) $1.50; audimo apdar 2,00 
Trachoma—Prie Šviesos—pusi. 100 20c. 

VISAS ŠIAS KNINGELES SLA. NARIAI GAUNA 
UŽ PUSĘ KAINOS. 

Reikalaudami kningų, parašykit aiškiai kningos vardą, l'inigus 
geriausiai siųst per pačto Moncy Orderi, papraslanie 

laiške, adresuojant: 

A.B. STRIMAITIS 
307 W. 30-th STREET NEW YORK, N. 

Ant Pardavimo. 
Parduodama: gera ukė su 76 ak 

rals iemės ir visa gaspadoryste, ne 

toli didelio miesto Waterbury, Onn 
Norintieji sužinoti plačiau tegul krei 
piasi adresu: 

Mr. Franceson, 
RFD. No 1, VVoodbury, Conn. 

Išmainymui ant namo, arba par- 
duodama dviejų Ir pusės akrų farma 
su nauja 4 kambarių stuba Bluo Is- 
land, 111. Kreiptis į 

Geo. Waslovas, 
3956 So. Hockwell St., Chicago, 111. 

$600.Vemsuz$200. 
Parsiduoda spaustuvė Pennsylvani- 

jos valstijoj. Presas, kerpema ma- 

šina, raidės ir visoki kiti prietaisai. 
Vertės $000.00 Vjt $200.00. 

Dėlei tolesnių informacijų kreip- 
kitės j Lietuvą, 814 W. 33rd Street, 
Chlcago, III. 

BARGENAS. 
Parsiduoda tik vieną metą vartota 

puiki stiklinė šėpa indams laikyti. 
Saugiai v.'.laikyta, beveik nauja—tik 
už pusę kainos. Kreipkitės šiuom 
adresu: 2511—45th PI., Chicago, 111. 

Kas norite jsigyti daili), naują, me- 

din}, 8 kambarių namą Cicero, 111. 
p.čiu išvažiavimui šeimininko visiškai 

p!gia kaina. Dėl informacijų kreip- 
kitės šiuom adresu: 

John Paveikia, 
63 rd St. and 72nd A ve. Suinmit, 111. 

r. P. Bradchulis 
...LAVVYER... 
Lietuvis Advokatas 

105 W. Monroe Street, Corner Clark 
Room 1207 

Telepbone Randolpli 5598 

&yv.: 3112 S. Halsted St., arti 31st St. 
Phone Yards 2390 

DR. O. C. H E1N E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir So. HilstedSt. 
(Gjtsn mat lirš Apiiakos). CHICA60. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Veda vltokias bylu vUuom UIicdbom 
-OflMl:. 

69 W. VVashington Street 
Imm IOOS-1MO, T«L Ctatral 217* 

3214 S*. flaUttd St, M Yarfc 7271 
CHICAGO, ILU 



VIETINESJINIOS. 
EXTRA! 

Lietuvių kareivių sumanymas. 
Roselando i.r pie'inčs Chicago* 
dalios lietuviai, kurie yra kaukia- 
mi pirman '"draftan" subruzdo 
padaryti dalyku, kuris gali būti 
lal>ai naudingas ir Lietuvos atei- 
čiai. 

laipe jtj yra kilęs toks suma- 

nymas. Visi lietuviai, kurie ti- 
kisi buti pakaukti kariumenėn.| 
žadi susirinkti mitinguose ir iš- 
dirbti tam tikrą atsiliepimą, po 
kuriuom pasitarę, ketina nusiųst' 
Wasliingtonan Prezidentui \\ il 
šonui, š'to atišaukimo turinys 
butu maž daug sekantis: kadan- 
gi A merijoje gyvenantieji lietu- 
viai tikisi pastoti šios šalies ka- 
reiviais ir gal kraują už šios ša- 
lies apgynimą pralieti, tai šie jau 
esantieji ar busimieji lietuviai 
kareiviai tikisi ir geidžia, kad 
Amerika ir jos prezidentas, tai- 
kos kongresui atėjus, nepamirštų 
užtarti ir Lietuvos laisvė?. 

Mušu manymu, šitas Roselan- 
<lo lietuvių žingsnis yra nepa- 

prastai svarbus ir vertas, lkad ji 
pasektų visi lietuviai, kurie pa- 
stoja kariumenėu, ar tikisi bpti pa- 
imtais. 

Dar svarbesnis jis bus tuo- 

met, jeigu bus pervarytas jstatv- 
r;as apie priverstinu issiėmimą 
pirmu popierų. 

Lietuvos laisvės išgavimui ši- 

toks savo rųšies memorialas, pa- 
duotas Prezidentui \Vilsonui. bu- 

tu viena iš didžiausiu pagelbu. 
Girdėti, kad ir kitose Cliicagoj 

dalyse žadama panašius mitingus 
š;t ūkti. 

Rusų tiisija Chicagoje, ši.i 
pėtnyčią, rugpjūčio 3 d., atva- 

žiuoja Chieagon specialė irusų 

misija, dabar viešinti Amerikoje. 
Misijoj priešakyje yra prot. TW- 

chmetjev, kurisai yra paskirta* 
nepaprastu Rusijos ambasadorium 

prie Amerikos valdžios. Amba-j 
sadorius Kachmotjcv su savo ,»;i-, 

Jydovais atvyks ant Union Sta- 

tau Depot 8:45 išryto, pėtny- 

noj, kur juos pasitiks Chicagos 
miesto "Reception Comniittee.' 

Pėtnyčios dieną jie atlankys Fort 

Shcrida 1 ir jūreivių stotj. Su-1 

batoj, .rugpjučio 4 d., 2 vai. po1 
piet, atsibus milžiniškas mass- 

mitingas Stock Yards Amphithe- 
atre. ant Halsted ir 41-mos gat., 
kur kalbės ir pats ambasadorius 
Pzchmetjev. [/anga visiems dy- 
kai. Pėtnyčios vakare, rugpjūčio 
3 d., Chicagos miestas iškels sve- 

čiams oficialj bankietą Congress 
hotelyj. Į bankietą gavo pakvie- 
timus ir nekurie Chicagos lietu- 

viai. 

J oficialį Chicagos miesto Pri- 
ėmimo Komitetą (Receptiou 
Committee) tapo pakviestas ir 
vienas lietuvis — "Lietuvos" re- 

da k torius, adv. B. K. Balutis. 

Senas skaitytojas. Pereitą 
uiarninkį musų Redakcijoj atsi- 
lankė p. M. Vosilius, vienas iš 
seniausiu "Lietuvos" skaitytojų. 
Jis skaito "Lietuvą" nuo pat pra- 
d/jos jos gyvavimo—jau bus 23 
metai laiko. 

Jis tik-k;} atvažiavo Chicagon 
i? VVorcester, Mass., ir žada vėl 
apsigyventi Chicagoje. 

— Aš gyvenau Chicagoje, kuo- 
met "Lietuva" tik-ką buvo pradč- 
ji si eiti—pasakojo p. Vosilius. 
— Per dvidešimts penkis metus 
aš daug svieto mačiau, daug vie- 
tų išmėginau ir daug laikraščių 
išmėginau. Bet ar tikėsite man, 
ar ne—Chicapn oran geriausia iš 
visų vietų patinka, o "Lietuva" 
yra geriausis man laikraštis per 
25 metus. Su Chicaga buvau 
persiskyrus. Buvau Filipinuose, 
buvau C'hinuose, p«skui gyvenau 
ar.t Pacitiko pakraščio — Seatt'.c 
ir Kalifornijoj—bet su "Lietuva'' 
nesiskyriau. Visur ir visada ji 
ftu manim buvo. Paskutiniu lai- 
ku neteko man matyt 'Lietuvos,' 
tai ve. žiūrėk, neiškenčiau—atė- 
jau vėl pasimatyti su "Lietuva," 

kruj) tik Chicagon atvykau -pa- 
sakojo Vosilius. 

i \ trsilius turi apie 47 metus 
amžiaus ir didesnę pusę savo 

gyvenimo yra "Lietuvą" skaitęs. 
Jis yra apsukrus vyras ir j tin- 
giniavimą, arba "vakeišinus" ne- 

tiki. 
1 Atvažiavau a* Chicagon iš- 
ryto prieš piet. o po piet jau 
darbą dirbau—tik porą valandų 
"va-keišimo" turėjau. Aš gautu: 
nuo dėdės Šamo $u.oo j mėnesi 
emeritūros u/, savo karišką tar- 

nystę Filipinuose ir Chinuosc, 
bet ką čia žmogus dykaduoniau- 
-1, jeigu gali dirbti?... 

\pie savo prietikius p. Vosi- 
lius žadėjo kada nors kilu lai- 
ku "Lietuvos" skaitytojams pa- 
pasakoti. 

Išpardavimas 'Kataliko" įtai- 
symų Pereitą utarninką atsi- 
buvo licitacija buvusio '"Katali- 
ko" spaustuvės, krautuvės ir 
ofiso įtaisymų, rakarJų ir 1.1. 
Viskas išparduota už tiek, kiek 
galėta įvaryti. Spausdinamąją 
"Kataliko" mašiną (presą) nu- 

pirko "Naujienos," statomąsias 
mašinas, raide., ir kitas spaustu- 
vės prietaisas išpirki-nčjo įvairus 
žmonės. 

Licitaeijoj dalyvavo daugiau- 
siai lietuvių. Pastebėtinas daly- 
kas, kaip daugelis lietuvių vi- 
sai nemoka licitacijose dalyvauti. 
Pa vyzdžiui, išstato pardavimui 
kokį nors daiktą. 

— Kas kiek duoda už šitą?— 
klausia licitatorius. 

— Aš duodu $5.00- atsako Jur- 
gis. 

— Ali riglit! Kas daugiau? 
Peinki doliariai! Kas daugiau? 
Penki, penki, penki!... Kas dau- 
giau? 

— Penki ir pusė!...— sušunka 
tas pats mušu Jurgis, nors nieks 
augščiau penkių doliarių nekėlS. 

Vienas vyrukas takiu budu 
pats sau užsikėlė keletą doliarių, 
•nors niekas su jom nesivarė. 

Amerikonai ir žydeliai tik akim 
primerkia ir nusišypso per kam- 
pą burnos. 

Licit. 

Didelė paroda. Ateinančią 9U- 

batą, rugipjučio 4 d., atsibus di- 
džiausia paroda vidumiestvj. Pa- 
rodoj dalyvaus 2Die 4,000 vyrų 
iš aficierų mokyklos iš Fort Slie- 
ridan ir yra užkviesti visi tiz 
vyrai, kurių mumeriai tapo iš- 
ttaukti j pirmą draftą.. Tas, va- 

dinasi, bti9 kariška iparoda. Pii- 
mose eilėse eis visi tie, kurių iš- 
traukta pirmas numeris—258-tą, 
numeris. 

Parodos liudininku bus ir rusų 
ambasadorius Bachmetjev, kuris 
su rusų misija dabar vieši Chi- 
cagoje. 

Didelės dirbtuvės paliuosuoja 
nuo darbo visus savo vyrūs, ku- 
rie turi dalyvauti parodoj. 

Jubilėjus draugystes ir prezi- 
dento. Šv. Juozapo Dr-stė. nuo 

To- n of Lake, šį ateinanti :ne- 

dėldienj, rengia apvaikščiojimą 
.savo TO-metinių sukaktuvių, ku- 
rios atsibus Paradise darže, prie 
Robev Ave., tarp 51-os ir 52-0.; 
gatvių. Pradžia apie 2 vai. po 
piet. Vakare šokiai. 

Šv. Juozapo draugija turi arti 
pusantro šimto narių ir apie >eii- 

kioliką šimtų turto. Draugijos 
prezidentu yra Juozas Žala n.- 

dauskas, įkuris turi tikrai ne- 

paprastu rekordu: jis yra vienas 
i;", šios draugijos sutvėrėjų, jis 
buvo -pirmu ir vienatiniu jos 
prezidentu, nes nuo pat pradžių, 
per 10 metų, jis visuomet buvo 
išrenkamas j jos prezidentus; jis 
taipgi per 10 metų neėmė nuo 

draugijos nei cenio pašelpos. 

Įvairumai. Pereitą panedėlį 
vakare buvo gaisras kriaučiaus 
Žukausko dirbtuvėje, 331^ South 
Halsted g?t. Gaisras ir vanduo 
sunaikino beveik visas prekes, 
buvusias dirbtuvėje. Žukauskų 
šeimyna, 'kuri gyvena tuose pa- 
čiuose 'namuose, ant 3-čių lubų, 
buvo išvažiavusi ant vakacijų. 
Ugnies priežastis nežinoma. 

— Išlaikė valstybinius advoka- 
tu kvotimus du lietuviai: VV. J. 
\Yimbisctis (Yienbiskis) iš Jo- 
lict, 111., ir \'. Rutkauskas iš ("lu- 

cagos. 
— Si savaitė yra nepaprastai 

karšta Chicagojc. Karščiai pa- 
siekė ioo suviršitm laipsnii Pe-j 

ji'citą utarninką ('hieagoje nuoi 

karščio mirė _m ypata. 
— l'-as Vincas Sarpalius, vie- 

nas iš žinomu broliu Sarpaliu 
orkestros. liuosnoriu pastojo į 
l'irmąjį Artile.ijos pulką ( bica- 
goje. Jis bu\o i>traukęs nume- 

ri, kuris yra šaukiama-, pirma 
i"I)raftan." > 

— Dr. K. Draugelis ir bro- 
lis Stasys taip-pat turi nume- 

rius, 'kurie pakliuvo į pirmą ėmi- 
mą (drąttą). Dalktaras tikisi sto- 
ti ikariumenėn. "Fsu sveikas ir 
tikiuosi, kad mane neatmes" — 

sakė jis. "O ar daktaras nesibi- 
jai? Cia pasakojo, kad Dr. K. 
Draugelis labai nusiminęs...'' 
"Kas, ar aš?"—atkirto daktaras. 
'"Parodykit man tą vyrą. ką taip 
sakė. \Ve shall go aud figlit!... 
Ar jys manote, kad lietuviai, tai 
jau bailiai? No, sir-r-r!..." 

ŠERNO FONDAS. 
Aplinkybės, 'kurioje šiuo laiku 

randasi visai lietuvių visuomenei 
gerai žinomas rašytojas J. Šernas, 
privertė mus užsiimti jo likimu. 
Kuomet mes paskelbėme "2odį j 
visuomenę p. Šerno reikalu", 
gerb. Šerno pritarėjai pradėjo 
siųsti aukų; šitos tai aukos mus 

dabar ir padrąsina atidaryti Šer- 
no Fondą. 

Liepos 19 d. Šerno Draugų 
Kuopelė laikė savo susirinkimą 
Aušros salėje, kuriame nutarta 
buvo įsteigti šį fcjmlą. > 

Pasitikime, kad lietuvių visuo- 
jinenė atjaus vargingą padėjimą, 
kuriame randasi musų senas ra- 

!š\tojas p. J. Šernas, ir neatsisa- 
kys prisiųsti aukų į Fondą, Įsteig- 
tą jo palaikymui. 

Money orderius arba čekius 
meldžiame išrašyti p. M. Dami- 
jonaičio vardu, o laiškus prašome 
siu;ti p. M. Jurgelionienės adresu 
(3133 S. Emerald ave.). 

! Šerno Draugų Kuopelė: 
Dr. A. L. Graičunas, Prez., 
M Jurgelionienč, Sekr., 
M J. Damiionaitis, Kas. 

Patarėjai: 
J. Laukis, 

A Visbaras, 
K Norkus, 

V. Mišeika, 
K. Gugis, 

j A. Lalis, 
Dr. J. Jonikaitis. 

Šerno loruio aukos sekančios 
ypatos ir draugijos: 

p. K. Strumskis .... $3.00 
C. K. Acker $5.00 
Per Šer.10 Dr. Kp. su- 

rengtą koncertą 
Chicagoje $158.20 

D. L. K. Gedimino Dr-stė, 
įLevviston, Me $iC).oo 

Jos nariai: D. Rep.šis 50c., J. Dai- 
lida 25c., J. Pauliukas 25c., A. 
Didžiulis 25c., J. Jozevičia 25c., 
J. Sauliunas 25c. ir smulkių au- 

kų sumesta per D. L. K. G. Dr- 
stės narius 91c. 

NAUJI LAIKRAŠČIAI. 
I Petrograde išėjo naujas lietu- 
viškas laikraštis—"Nauja Lie.j- 
vos Mokykla". Laikraštis pašvęs- 
tas mokyklų rei'kalams ir veda- 
mas lietuviais mokytojais. 

Laisvės Karininkas 
"Santara" Petrograde pradėję 

leisti priedą "Laisvės Karinin- 
kas" Pirmas numeris išėjo ge- 
gužės 24 d. s. m. Jame yra tilpę 
St. Šilingo, P. Klimaičio, Liūno, 
St. Miliausko ir kitų rašytojų 
straipsniai, daugiausia pašvęsti 
gvildenimui kariško Lietuvos 
klausimo, kur aiškiai prirodyta, 
kad lietuvių pulkai organizuo- 
jami Laisvės žygiui, o ne mili- 
tarizmo puvėsiui, 

Apgarsinimai. 
"Tmri t 

SVARBI \USĮS SVEIKATOS 
FAKTORIUS. 

Atsakantis kuuo pasilsys yra 
svarbiausiu fa'k^ruini palaikymo 
ir stiprinimo j sveikatos. Jeigu 
pilvas yra gerame stovyje, jis 
puikiai virškinu, ijr prigclb-ti nor- 

mali.škam krauju i^. nervų veiki- 
mui. Trinerio Amerikinis Kar- 
čiojo Vyno Kliksiras yra vaistai, 
kuris neduoda sugesti jusų pilvui. 
Jis išvalo žarnas ir sutaiso visą 
sistemą. Jis duoda pastebėtinus 
rezultatus taisydamas \ isą kūno 
suirimą, gydo gal,vos skaudėjimą, 
gydo nervų ligas, nemigą, etc. 
Tas išaiškina, kam šis vaistas 
taip plačiai vartojamas. Kaina 
Si.00 aptiekose. (ielbsti gydy- 
me reumatizmo, neuralgijos, su- 

si/eidimuose, išsisukimuose, etc. 

Trinerio Linin\entas yra vaistas, 
kuris yra madoje kadangi jis 
veikia greitai ir pasekmingai. 
Kaima 25c. ir 50c. aptiekose: 
krasa 35c. ir 60c. Jos. Tritier, 
Manufacturing C'bemist, 1333- 
'339 S. Ashland A ve., Cbicago, 
111. 

Pajieškojimat. 
Pajieškau bavo brolių Jono lr Juo- 

zo Smflingiu Plungės parap., Kauuo 
;ub. Gyvena Amerikoje 14 mėty. 
Turiu labai svarbų reikal? prie Jų. 
Atsišaukti adresu: li. J. Smillngis, 
161 Cottage Grove Ave„ 

H. P.. Detroit, Mich. 

PiJieSkati savo brolio Juozo Ur- 
baičlo ir draugo Aleksandro Marti- 
■š.'aus, abu iš Zapišklo kaimo, Su- 
vplkų gub. Gyfeno abu Brooklyn, 
N Y., o dabar nežinau kur. Jeigu 
kas apie juos žino. abra jie patįs 
atsišaukti adresu: 

Rozalė Urbaitė-Yaranaitienė, 
157 S. Halated St. Harvey, 111. 

O 

Pajieškau Pai'tun«uę, Bočkaus, pa- 
einančio iš Kaufto Telšių pav., 
Rietavo parapijos. Laudžlų sodžiaus. 
Meldžiu atsifcaulul slijoro adresu: 

Juozas'- Sutf&aila, 
1323 So. 2nd 3UĮ '« Philadelpbia, Pa. 

Q 
Pajieškau lietuvio partnerio j ger^ 

biznį: krutamu/^* jfiP^lkaųl (niotiou 
pictures), pooi room, arba j confec- 
tionery. Labai geras uždarbis, tik 
man vienam perdaug darbo. Norė- 
č au gauti gera. vyrą, kad ir nemo-J kantj, bile teisimą ir kad turStų 
nors $600.00—afe Mramokinaiu ir iš- 
lavinsiu gerai.. Knitamųjų paveikslu 
bizni aš žinau latyU ,gerai, nes jau 
12 metų tuom užsiimu. Atsišaukite 
Šiuo antrašu: J. T .Maloney, 
Boi 17 Joffre, Pa. 

Pajieškau savo vyro FraneiškauB 
Raiftio, Gervalnų sodos, Laukuvos pa- 
rapijos, Telšių pav.„ Kauno gub. Gy- 
veno Cblcagoje 8 mėn., Kensingtou, 
III. 6 m. Aš jo 4mona darbe tapau 
Huželsia ir dabar galiu llgonbutyje 
dideliame varge. N&ra kam prižiū- 
rėti valkumų. Buiaaaas tivu. atsi- 
šauki e šiuom adreeū: 

Barborą. Baitienė, 
8358 S. Halsted St.. Chicago. 111. 

Pajieškau pusbrolių ir pusseserių1 
—Kazimiero, Jono, Onos ir Jievos I 
Krasauskų ir Antano Strakono. Pa- Į 
eina iš Kauno gub., Panevėžio pav.,. 
Pasvalės parapijos, Šimonių sodos. 
Taipgi pažįstamų: Juozapo. Justino,, 
Petro ir Vladislovo Cirgelių. Onoe, 
Adelės Clrgeliutės, Aleksandro Ap- 
keviCiaus—visi paistam» Pampėnų 
parapijos, Paistviečių. sodos. Yra 
svarbus reikalai. Kas :.ino, arba jie, 
patjs malonėkite atsišaukti šiuom 
adresu: Mis» Annie .'.utkelaitė, ! 

176, Delmar Ave. De'roit, Mich. 

Fotografinis Apa= 
ratas Laikrodije. 

Naujauais Išradimas Pasaulyje. 
Jųs salite nufotograt'uot i k# nori 

te ir kada norite ir niekas nežinos io, 
kad J i/h fotografuojate. Ta* fotogru 
finis aparatas padarytas kaipo laik 
lodelia sistemos "Roskop," tokio pai 
didumo, visas iš nikelio; j| galimu 
nešioti kamaolės kišeniuje. Jis taip 
padarytas, kad nuv-aa vaikas gali 
juom dirbti fotografljus. Nereikia 
turėti Jokių prietaisų ne patyrimo 
vien tik uždėti voleli filmų dėl 25 
fotografijų. Ir norint k# nufotogra 
Tuoti reikia tik paspausti sprendžiu; 
ir gannasi fotografijos kaipo nuim- 
tos su puikiausiais aparatais. Nu 
ėmus vieni* fotogral'.ją pasukite rak 
telj ir sekanti fllma pati užšoka ant 
vietos ir galima įraukti kitą fotogra- 
fiją. Filmos kainuoja tik po vieną 
centą. Su kiekvienu aparatu siunftla 
nie U2DYKĄ KNYGĄ, nurodančių 
kaip fotografuoti ir išdirbinėti geras 
fotografijas. Atminkite, kad ftiuom 
jparatu galima nufotografuoti ką no- 
rite Ir visi manys, kad jųs tik žiū- 
rite j laikrodėli. KAINA ŠIO IŠRA- 
DIMO su apraiymu Ir bu 25 filmomia 
tiktai $4.00. Nesiųskite pinigų 16 
anksto, bet tik paduokt'e savo tikrę 
«dresą--m?8 jums iš«»ų»ime aparatą, 
o tik atsiimdami užmokėsite $4.00. 

Rašykite taip: 

Adams Camera Co. 
1010 Advertising Bldg. Chicap, Ui. 

PARSIDUODA SPAUSTU V t. 
Lal>a.i pigiai, geroj lietuvių apie- 

linkėj, kur yra 40 lietuvių organi- 
zacijų. Platesnėms žinioms. 

Kreipkitės J "Lietuvos" Red. 
814 W. 33rd St. 

UŽTIKRINAMI ĮDEJYBOS PIGUMAI 
3238 Parnell Ave., naujovinig muro 

namas, 2 augštais. Kaina $3,500 
3805 Walaoe St., 9 kambariais mu- 

ro namas, 2 augštais. Kaina $2,750 
2806 Emerald Are., 9 kambaiiais 

muro namas, 2 augštais ...$2,000 
2820 Lowe Ave., 5 kambariais mū- 

rinis namelis. Kaina $1,700 
3tJ39 Lovve Ave., 6 kambariais mū- 

rinis namelis. Kaina Pigi. 
2927 Lowe Ave.. 6 kambariais ir 

maudyne, mūrinis. Kaina $J,500 
Didelis medinis namas, 2 augštais 

ant dviejų lotų, arti 33-čios gatvės. 
Kaina $3,800 

3110 Emerald Ave., 5 kambarini# 
medinis namelis $i,f»00 

"125 Wullace St., G kambariais 
mūrinis namelis $1,850 

Artesnėms žinioms kreiptis pas: 
ERNOS E. FEENEY, 

503 W««t 31«t St., kertė Wallace St. 

Vėsiausia Vieta, Tai 

: MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted S t. 

1 Jei nuros laike yra per luriu. Ui atei- 
kite j MILDOS TEATRĄ, o čia rasiu 
rtsiauiif vietą, atsivėdinti ir pamatysite 
traiesnj Teatrą neju ridurmiejtyje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedeliom 
10c balkonas.. 13c žema. 

Prasideda 7 valanda ':as vakaras. 
Subatorai ir nedėliomi 2 vai. po pietų. 

Jei liuotame laik» nori paiibžti, ataivfr- 
dinti ir uteiriti savo nesmacumus, tai 
ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuviu tautos samong Ir 

Stiprina Jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviasties ir tobulinties; jis ragina 

tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, o nesigabenti grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 
mūsų tauta. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
viena tautos ii- tėvynės meilės Juosta lr paruošti kiekviena lietuvi, 
kad, kaip tik pa'irvuB žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes 
tšvynėB žemelė, pavirtusi per kara dirvonais, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausla kaina 
■ fkelblmui-jleškojlmus. gražina tėvams vaikus, valkams tėvus, padeda 
t snraati nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažjstamns. 
I> LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
t 8 rb. 90 kap.; C mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 

rb. 80 Kap,; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
«9 rb.; 9 mėnee^ms 6 rb. 80 kap.; 8 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
L10 kap.; 2 ,mėnfflams 2 rb. 85 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
r numeris 5 csnta'l. 

Iš Amerlfios^ipln'iguB, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Baisa" 
| užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIKŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puslapi | keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. 
Pabėgėliams,' Jleškantlems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 

i—10 kapeikų. Atperikoje prlel tekstą 50 centų, po teksto 25 cent 
£ petito elluti, giminių jleškantiems po teksto 10 centų petito ellut& 
J Adresu: <| 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRADt Saperų Gat-lė., n. 9, b. 9 

Ll'4'l'6'I *<\<A tiA t ■«! T a.' m ijiti/ t » .«^ 

IŠRADIMU 
— 

MIDIONUS DOLERIŲ žmonės daaidirbo per naujus lr gerus IŠRADIMUS. Su proga gali Imti kiekvienam; gal but twite kokj išradimu d«l utpa- tentavimo, gal norit® "KĄ ISRASTI," reikalaukite nuo mušu dykai patarimi) it VEDĖJO IŠRADIMŲ. k# tt Mtl, 1r kaip užpatentuoti, kuri kiek- vienam iftsiijslm dykai. RlsunkuB ir modelius bandome ir egzaminuojama DYKAI. Haiykite lietuviškai bent f katrą ofisą: 1 \MERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES: (Lct):.fc56 fcftOADWAY,. 4EW YORK. N. Y. Ir 103 BARRISTER BLOG., WA8HlNGTON, O. C. * 

B. K. Balutis 
i Attorney at Law 
I I I ■ m. —■ ■- l 

814 W. 33rd Street, Chicago, III. 
("Lietuvos" Namuose) 

Ofiso Telefonas: Drover 7184 Namu Telefonas: Yards 5093 

Attorney at Law 

Lietuvis Advokatas 
% 

Veda Tisas b/lis teismuose ir da:o visos 
legališkas dokumentus. 

Reikalauja Angliakasiu 
50 ka»>Alu darbininkų reikalauja Divernone, 111., 20, Olen Car- bone, 111. ir 40 Devunaine', 111. Kasyklos Šitose vietose visos dirba 

po Suvienytų Kasyklų Darbininkų Organizacija Ir randasi visai miestuose. Kiekvienas turi goriausias mokyklaB, patogius namus Ir kasyklos dirba piluą laiką; mokama pilna lUinojaus skale. An- gliakasių mokestis 70c. nuo tono ir 74c. nuo tono. Kasyklos augs- tU ir anglies sluogsnis Išnešu nuo šefcių iki aštuonių pėdų, apskri- tas padėjimas geras. Po jteme darbininkai gauna nuo $3.36 iki fS.%0 j dieną, žemiausia gi alga viršutinių darbininkų (2.96 j dieniu Adresas: Madinon Coal Corporation, Divernon, 111. 
Madlnon Coal Corporation. Glen Carbon, 111. 
Madison Coal Corporation, Dewmaine, 111, 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Mfs ntiiami banklerlal, bet mos gvarantuojama Tamstai inCft ljrm% 50% ant Tamatoi plnlgy, nusiperkant sau drabutlus pas mui Vy- nbi ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 Ud 950.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $15.00 Iki 940.00 a&l ardarto darytus siutus parduoiame po $5.t<u lr brangiau. Naujas lr truputėli dėvėtas kelinės nuo 91.00 lr brangiau*) ** 
Vaiku siutai 92.90 Iki 97.60. 

«* Skrynios lr raljiaL 
S. GORDON, 

1416 SOUTH HALSTED STREET CHICAOO, ILL. Storas atdaras kasdieną lr vakarais Iki I vai. Sub&tomla esti atdaras Iki 11 vai. vakare. Nedėldlenials—Ik1 8 vaL vakara. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir Vaikų Ligų Specialistė 
Ofisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat. 

Phone Canal 1208 
Valandos: 

Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 
Nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedėlfomc 
Nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto 

Rezidencija 

5208 W. Harrison Street 
Tel Austin 737 

Valandos: 

Tiktai iki 9:00 kiekfienf rytį 

TEMYKITE 
KIEKVIENAM DUODAME SPECIJALIŠKA KAINĄ ANT VISŲ 

SPAUDOS DARBŲ 
Ypatingai ant Konstitucijų, per vasaros sezoną, 

iki Rugpjučio-August 31, 1917 

"LIETUVA" 
814 W.33rd STREET CHICAGO, ILL. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
-+STEIGTAS AMERIKOJE 1 886 M ET A1S 

Kapitalas i Sausio, 19x7, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $93.71$ 
Ligoje pašalpų $53-813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 i savaite. 

oELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
** riius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

ĮMONIŲ flpšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ" su ilius- 
f1 truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kringas, kurias nariams duodama už 

.pusę ka'.nos. 

OUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
" sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos 

v organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 
tesniu informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: 

A. B. STRIMAITIS 
.307 WEST 30TH SfREET, NEW YORK CITY- 

savo •kaitytojams, duoda labai daug naudingų raštų 
gą I k I I I apie žmoni v sveikatą irjigas. taipgi apvsaky, juoky, f\ | 1^1 | | eiliy. paveiksi^'. Turi savo korespondentus visoje 

"^Amerikoje, taipgi Lietuvoje. Rusijoj. Vokietijoj, Fran- 
"cijoj, Anglijoj ir kt. ^Ateities k*m^'ietams S2.d0 "pusei mėty $1.00." Už- 
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti vi«na num«ri *hin<Sune dovanai. 

"Ateitis'/, 366 Broadway,*So. Boston, Mass. 

Skaitykite ir platinkite 
lietuviu savaitraštį 

"LIETUVA" 



Lietuvių Valstijinis Bankas 

UNIVERSAL 
STATE BANK 

SAVO PINIGUS GAUSI KADA TIK NORĖSI 
jeigu nnri, Kaa tavo pinigai Dutų saugus ir gaieiumei ant Kiekvieno 

pareikalavimo juos gauti tai pasidėk juos Lietuviu Valstijimame Banke 
UNIVER9AL STATE BANK. žmonių pinigai sudėti šiame Banke yra 
Investinami tiktai į pirmos kllasos užtikrinimus, taip kad visada jie yra 
gaunami ant pareikalavimo. Lietuvių Valstijlnis Bankas yra stiprus ir pa- 
rankuc Bankas. Kapitalas ir perviršis $225.000.00 Po priežiūra Valsijines 
Valdžios, po užžiura 15 gabių Ir Ištik mų direktorių, Išrinktų per Banko 
Sšrininkus kurių skaitlius siekia virš 500 asmenų, Ir po nuolatine supervl- 

zlja 5 valdininkų išrinktų per direktorius. Bankas yra atdaras Panedėliais, 8eredom ir Petnyčiom nuo 9 valandos ryto iki 5 valandai po pietų, o Utar- 
ninkais, Ketvergais ir Subatom nuo 9 valandos ryto iki 8:30 valandai vaka- 
re, per tai nereikia atsilikti nuo darbo padedant arba atsiimant pinigus. Moka $3.00 nuo šimto už padėtus pinigus. Nuošimtį išmoka Sausio ir Lie- 
pos mėnesiuose. Daro paskolas pirkimui ir statymui namų, siunčia pinigus j Europą. Randavoja bankines skryneles, apsaugotas nuo uijnies Ir vagių, 
po $3.00 metahis. Parduoda laivkortes. Parduoda Morgečius ir Bondsus. 

ONIVERSAL STATE BANK, 3252 S. HALSTED ST. KSf CHICAGO. III. ' • 

| Kapitalas ir Perviršis $225,000.00 

KIBIRKŠTIS 
Kodėl tarp Amerikos lietuviu 

niekados neprienama prie susitari- 
mo? Gal todėl, kad kun. Kemė- 
šis visados jį nukemša—see, Ke- 
mėšis nukemšinėja... 

"Laisvė" neuždyką paskolino 
Trockini pinigų nuvažiuoti Euro- 
pon. Vyras, kad padaič tenai "re- 
voliuciją", tai net visa Rusija 
Siaudi— o tūkstančiai žmonių Ga- 
licijoj žemes griaužia... už lietu- 
viškas aukas, surinktas "tikrai" 
revoliucijai. 

Ir kam Amerika turi Europoj 
kariauti?—klausia manęs vienas 
Ifctuv iškas pacifistas. 

vVell, matai, broluži, todei, kad 
Ir Vokietija yra Europoj. Kada 
ji bus Amerikoj, tai tada jau 
neturėsi laiko nei burnos išžioti. 

Mikė, nuo sosto virsdamas, 
čielas pasiliko, nuo baiciklio vir- 
to—ir koją nusilaužė 

Vyčiai, kaip matyt, pradeda ir 
Kemešį vyti. Good luck, boys! 

Kiekvienas gali tikėti, kad m:i- 

5Li prie Smurgainių buvo toki, 
kokiu dar svietas nematė. Matai 
rusų moterjs susimušė su vokie- 
čių mcterin.ii. 

Kaip matyt, Leninas pradeda 
iš mados eiti. 

Dalino kaizeris geležinius kry- 
žius tūkstančiais. Bet, ivrodo, kad 
kuomet jam žmonės užkabins 
vieną, tai i jo panešti negalės. 

Mikė antras nudardėjo, Vilius 
antras rengiasi ten pat. Prie 
Anglijos karalius dar negreitai 
prieis, nes jis mat Jurgis Penk- 
tas. 

Jurgis Spurgis. 

JUOKELIAI 
IR ŠIAIP IR TAIP. 

S c i m i n i n k ė.— Ar tu moki 
patarnauti svečiams. 
T ?. r n a i t ė.— Taip, poniute, 
moku abiem budais. 
£ e i m i n i n k ė.— Abiem budais! 
laimaitę.— Taip. Aš moku 
patarnauti taip, kad ir vėl ateitų, 
ir taip, kad neateitų visai. 

REIKALAI EINA GERAI. 
Pirmas D a k t a r a s.— Na; 
kaip reikalai? 
Antras Daktars — Labai 
gerai. Vaikai ugnis šaudė, o tė- 
vai patriotingus pietus turėjo— 
l'^onių nespėju gydyti. 

PAS TEISĖJĄ. 
Teisėjas — Ir 'kaip tu pakliu- 
vai čia? 

K a 11 i n i.n.k.a.s. — Būdamas 
Teisėja s.— Būdamas bažny- 
čioj ? 
K a 11 i n i n k a s.— Taip. Poli- 

cijai besivejant mane aš šmurks- 
tclėau bažnyčion ir joje pasislė- 
piau, bet jie surado mane. 

IŠAIŠKINO. 
—''Kaip senai tamista esi ve- 

dęs?" 
— ''Mano pati sako, kad šeši 

metai, bet man atrodo daugiau." 
NEKOKS PASIGERNIMAS. 
— Jis— Kaip gi tamista vakar 

laiką praleidote? 
— Ji— Puikiai. Tamistai Ijus 

buvo labai linksma. 

LOGTNIS IŠVEDIMAS. 
Mokytoja s.— Jei tu busi 

ir mandagus su savo moksladrau- 

gis, tai kotkios pasekmės to bus? 
M o k i /n y s.— Jie manys, kad 

jie gali tave įveikti. 
m 

TA PATI VIETA ABIEM 

KĄ KITĄ PRIMENA. 
Pat i.— Šita vieta primena 

malonius atminimus. Čia mes pa- 

j sižadėjome vienas kitą mylėti, 
j—Vyras.— Taip, taip. Tai mes 

tir kvaili buvome tąsyk. 

TAIP TURI BU71. 

Jeigu dvi partijos susitaiko 
bendrame visuomenineme darbe 
ir kviečia trečią partiją ilgomis 
derybomis, tretieji susimurkia: 

."Chot lopni, no derži fason", bet 

j kuomet mažytė dalis vienos par- 

tijos bosų paskelbia ką nors di- 
1 
delio, liečiančio visą lietuvių vi- 

'suomeninį gyvenimą, visuomenė 
turi eiti pagal kebų žmonių dik- 

tatūrą. 
Atsiminus praeitį juokties ne- 

galima. j 
KURIS TURI DŽIAUGTIS. 

J i.— Tamistos pati meilinosi 

p:ie maro vyro. 
Jis.— j\r tamista norite pa- 

sveikinti man.-1:, ar aš turiu pa- 
sveikinti tamistą? 

SKELBS Tik FAKTUS, KU-I 
RIE NIEKAM NEGADINS 

NERVŲ. 
Jeigu bus įvesta kariška cen- 

zūra, laikraščiai talpins tik ištar- 
tas žinutes. 

Pav., jeigu bus pranešama, "kad 
vakar peir bažnyčią perlėkė kuo-J 
sa—reikės patyrt žinutę. Ištyrus1 
bus talpinama: 
— Vakar per bažmyčią perlCHke 
kuosa, dešinį sparną palenkė že- 

myn, uodegą pakreipė į kairę 
ir nardydama oru nulėks miško1 
brikui. 

Jeigu cenzūra bus labai smar- 

ki, reiks patirt, ar toj ap.elinkėj 
yar miškas. 

Nauja Knyga 
Ką tik išėjo iš spaudos Joannos 
Tamašauskaitės (Lakštutės) eilės. Knygutė 64 puslapių, ant gražios popieros atspaus- 
dinta. Kaina tiktai 25c. (tiktai 
vienas kvoteris). Agentams nu- 
leidžiama didelis nuošimtis. Ga- 
lima gauti pas pačią autorę: 

720 N. Main St. Kewanee, 111, 

PAS BARBERĮ. 
Kuomet barberys apdėjo sku- 

duriais savo kostumeriui burną, 
kostumeris prašė, kad labiau 
spaustų. Barteris užsisėdo ir pa^- 
sėdėjo ant skuduriu. 

Baigdamas skusti barberis, kad 
kas—kartą nevaikščioti pirie van- 
denio, seilėja pirštus ir tepa kos- 
tumeriaus veid;j. 

Pastebėjęs tai kostumeris už- 
protestavo. 

Barberis paaiškino: 
— \Vell, ką ar, geriau pažystu, 
to veidą netepu seilėmis nuo pirš- 
tu, bet stačiai j veidą spjaunu. 

VEIKIMAS IR POLITIKA. 
Kada "oportunistai" susirap- 

čiuoja su "revoliuciniais" socialis- 
tais "del skelbiamų idėjų tikru- 
mo," darbininkams žmonėms, iš 
šalies žiurnt, neturi atrodyti, 
kad partijos bosai rapčiuojasi ujš 
vadovavimą partijoje ir šiltas 
vietas, bet reikia verkti ir gailė- 
ties tų nenu ktanaių "'kovotojų," 
pasišventusių darbuoties "labui 
vargstančių brolių*'. 

Kad tų "kovotoju" lyderiai del 
niekų savo vardus gindami—gar- 
si: lami pašvensčia. ištikus laik- 
raščių puslapius, o minių skriau- 
džiamų darbininkų reikalus gina 
tik kad smarkiom frazėmis pa- 
šnekėti—tas something secre^ve. 

-—J Telefonas ARMITAGE 9o4 i 

\ 
DR.A. J. KARALIUS j 

Gydo Visokias Ligas. 
Ypatingai Užsisenėjusias 

ir Lytiškas. 

2121 N. WESTERN AVE. 

CH1CAGO, ILL. 

TI\N ^7IV> #7!VS »7TV* 1IT» *»H* <7IV* 

Ar Tavo Kojos 
Prakaituoja? 

Jei prakaituoja, tuojaus 
užsisakyk Pedisino. 

Ar žinai, kad prakaitavimas nai- 
kina kojų nervus. Ar žinai, kad 
nervams susinaikinus, kojos negali 
dirbti? Ar žinai, akd žmogus ge- 
romis kojomis uždirba daugiau? 

Jei žinai, tai kodėl nesigydai 
savo ligos? Užsisakyk tuojaus 
didelę šeimyninę krabelę Pedisino 
už viena dolerį. 

Pedisin tai vienintelis vaistas ko- 
joms. Jis neleidžia kojoms pra- 
kaituoti, smirdėti, atima pailsimo 
jausmą ir neleidžia darytis pūs- 
lėms. narikauhams ir vištakiams. 
Užsisakyk jo tuojaus. Rašyk 
šiandien šituo adresu: 

Crovvn Pharmacy 
2812 E. 79th 5t. S. Cleieland, Ohlo 

EXTRA 
Ar norite gauti gerų gyduolių? 
Nuo lluosų vidurių 25c. 
Sutaisymui noro valgyti 50c. Ir 

11.00. 
Visokios Trejos Devynerios už- 

tikrinamai geros, kaina 35c. 50c. 
ir $1.00. 

Jei savo apygardoje negaunate, 
tai reikalaukite iš manęs. Atsaky- 
mui prisiųskite už 2c. krasos ženk- 
leli: Adresas: 

„. A. Puschus, 
217 Pernon St„ Philadelphia, Pa. 

Dr. S. Siezis 
LIETUVIS gydytojas 

IR CHIRURGAS 
0ffice Office Hours 
2359 S. Leavitt Sf. 4-8 & 7-9 P.M 
Phone Canal 3877 CHICAGO 

"DRAUGAS" 
Jetuvlų Kataliku Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rlmčlauslejl Ir žymiausieji lietu- 
vi y veikėjai lr rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų lr vl- 
euomenčB judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai lr teisiu* 
gal. 

Prenumerata Amerikoje f2.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose Saly* 
te $3.00 metams, $1.50 pusei mėty. 

Pažlurčjimul siunčiame Ylenas nu* 
peris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUELISHING C C, 
9800 W. 46th 81, ChlcagOi Ilk 

į V* Tel. Canal 5395 ■ 

J. G. Hezlaiszkis 
Generalis 

Konlraktorius lp 
Namų Statėjas. 

2123 ff. 23 rd St. 

ŽINOTINA 
Mano ofisas atsidaro 9 vai. ryto. 

Užsidaro V vai. vak> 

Dr. K. Drangelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Phone Drover 5052 

CHICAGO 

REIKALAUJAME 
vyrų, moterų ir vaikų bara- 
daskutystėB mokytis, šitas 

yra laoai pareiKilaujamas net ir ka- 
riuinenėje. Lengvas mokslas ir di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BAR3ER 
SCHOOL, 1202 Penn Ave., Pitt6burg 
Penna. 

! ! Pranešimas ! F 
šiuomi praneša, kad nuo pradžios' 
Fugpjučio mėn. perkėliau savo, ofisą po 
3325 80. ŪALSTED 8T.' 

TELEPHONE YARDS S831 
Or. P. VVIEGNER 

DYKAI 
"LIETUVA" VIENIEMS METAMS 
Kuris gaus keturis naujus skaitytojus ir prisius jų prenume- 
ratą mums, tas gaus "LIETUVĄ" dykai per visą metą. Ta 

proga tiktai iki Rugpjučio-August 31, 1917. 
Visokiais reikalais kreipkitės šiuo antrašu: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CH1CAG0, ILL. 

Svarbu Žinoti 
Kaip pinigus uždirbti, bet dar svarbiau žinoti, 

kaip juos sunadoti, kad butų saugus ir atneštų 
gerą nuošimtį. Ligi šiam laikui buvo visokių in- 

vestinimų, bet dar tokio gero nebuvo, kaip šitas 

yra, nes atsidarė puiki proga, kur nuostolių nie- 
kad negalės bttti, o pelnas kaskart didinsis, tai yra 
geriausia proga pasinaudoti pakol yra prieinama 
su mažais pinigais. 

Yra sutverta didelė korporacija po vardu 
LIBERTY LAND & INVESTMENT CO., in- 
korporuota į ŠIMTĄ TŪKSTANČIŲ ($100,000) 
DOLIARIŲ po valdžios priežiūra taip, kaip di- 
dėsės bankos arba spulkos. Visi vedėjai tos kor- 

poracijos yra atsakanti žmonės, kurie yra visiems 
žinomi per daugelį metų, savo darbštumu, teisin- 

gumu ir dideliu patyrimu biznyje. Tos korpora- 
cijos tikslas yra labai platus ir visiems naudingas. 
Didžiausias speciališkumas bus pirkti didelius plo- 
tus derlingos žemės, išdalinti į ukes (farmas), 
užbudavot bu d inkus, supirkti visokius įrankius, 
reikalingus dėl farmų ir parduoti žmonėms ant 

lengviausių išlygų. Taipgi sukolonizuoti lietuvius 
kaip galint į vieną vietą, sutverti Lietuvišką mies- 
tą, išbudavoti lentų ir medžių pjovimo Tabrikus ir 
kitokius reikaHngus dalykus. Apart viršminėtų 
dalykų, korporacija darys biznį su Real Estate vi- 

MELDŽIAM ŠITĄ IŠKIRPTI IR PRISIŲSTI. 
LIRERTY LAND & INVESTMENT CO., 

4616 S. Wcstern Avenue, Chicago, 111. 

GERBIAMIEJI*:— 
Prisiunčiu jums "money orderį" ant 

(kiek sumos). Pilną užmokestį už (kiek šėrų) 
Priėmę pinigus, tuojaus pasiųskite šėrus ant mano vardo. 

Pilna* vardas ir prąyardė. 
Adresas. 
Miestas 
Steitas. 

š 

sose šakose, pirks subdivižinus smarkiai augan- 
čiuose miestuose, bučiavos namus ir pardavinės 
juos žmonėms su mažu įmokėjimu. Kas turi na- 

mus ar lotus, norintiems apmainys ant farnni ir, 
t.t. Tokiu budu korporacija augs milžinišku grei- 
tumu ir drauge augs korporacijos turtas ir visi 
tie, kurie turės šėrus, ne tik gaus didelį procentą 
ir dar šėrų kaina pasidvigubins į trumpą laiką ir 
apart to šėrininkai gaus viską farmas, namus ir 
lotus pirkti už numažintą (wholesale) kainą ir 
šėrai bus priimami už pilną vertę taip, kaip pini- 
gai, nuostolių niekad negalės duoti, o pelnas bus 
didelis, nes visiems yra aišku ir kiekvienas pro- 
taujantis žmogus supranta, kad žemės niekad ne- 

puola ir vaisiai iš jos neišsibaigia, nes kuo ilgiau 
ant farmos yra gyvenama, tai žemė darosi derlin- 
gesnė ir jos kaina kas kart eina brangyn. 

Daug musų žmonitj yra j ieškančių gerų far- 
mų, bet daugumui nepasiseka surasti sau tinkamos 
vietos, tik dabar bus visiems proga, kurios tūk- 
stančiai laukė, kuriems pirmiau buvo neprieinama 
ir neišgalima praleisti laikas ir pinigas ant jieško- 
jimo gerų farmų, dabar korporacija pagelbės vi- 
siems ir jokių išnaudojimų ir suktybių nebus. 
Gaus pirkti geras žemes pigiai ir su mažu įmokė- 
jimu, o visai neturintiems pinigų bus randavoja- 

mos farnios ir visokie reikalingi patarimai ir pa- 
gelba bus suteikta visiems korporacijos nariams. 

Tai kam pinigus laikyti namuose negaunant 
jokio atlyginimo ir dar rūpintis apie jų saugumą 
ir kam laikyt kokioj bankoj už trečią procentą ir 
bijoti, kad banka nesubankrutytų taip, kaip jau 
daugelis musų biednų žmonių tapo nuskriaustais 
šiais metais. Visi dabar turite progą pirkti serus 

1 šitą korporaciją, kur jums pinigai bus saugioj 
vietoj nejudiname turte, kur niekas negalės pa- 
vogti, nei sudegti, nei nubankrutyti, o pelnas bus 
didelis visiems šėrininkams, nes jusų pinigai dirbs 
dėl jusų pačių, o ne dėl kitų ir jus patįs su val- 
džios pagelba kontroliuosite savo pinigus , tai ge- 
resnio investinimo negali buti. Dabar dar trum- 

pu laiku šėrai parsiduoda pr $10.00, ilgai netru- 
kus bus po $20.00 ir šėrų skaitlius yra nedidelis, 
tuojaus bus visi išparduoti paskui norintieji ne- 

galės gauti, jau tūkstančiai žmonių kreipiasi, per- 
ka šėrus ir visi remia šitą dalyką, kiek galėdami. 

Todėl-gi neko nelaukdami kreipkitės j korpo- 
racijos ofisą ant žemiau padėto adreso ir klauski- 
te platesnių paaiškinimų, bus viskas išaiškinta ir 
supratę dalyką tikimės, kad ir Tamista busi prita- 
rėjas tam svarbiam dalykui taip, kaip ir kiti tūk- 
stančiai pritaria. Su pagarba, 

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT COMPANY 
4010 80. NESTEHN AVENOE, CHI6AG0. ILLINOIS 
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